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  بيان من رئيس جملس األمن    
    

ــن      ــس األم ــودة يف ، ٧٨٦٨يف جلســة جمل ــانون الثاين/ينــاير   ٢٠املعق ، أدىل ٢٠١٧ك
رئــيس جملــس األمــن، باســم الــس، بالبيــان التــايل يف مــا يتعلــق بنظــر الــس يف البنــد املعنــون  

  “:توطيد السالم يف غرب أفريقيا”

حيــيط جملــس األمــن علمــاً بتقريــر األمــني العــام عــن مكتــب األمــم املتحــدة    ”    
) ويرحــب باإلحاطــة الــيت قــدمها يــوم S/2016/1072(لغــرب أفريقيــا ومنطقــة الســاحل 

املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لغــرب أفريقيــا ومنطقــة    ٢٠١٧ كــانون الثاين/ينــاير ١٣
  الساحل، حممد ابن مشباس.

ــن املؤرخــة     ”     ــس األم ــيس جمل ــن برســالة رئ ــس األم كــانون  ٢٩ويرحــب جمل
ــب األمــم املتحــدة لغــرب      ٢٠١٦ ديســمرب األول/ ــة مكت ــد والي ومرفقهــا بشــأن متدي

 كــانون الثــاين/ ١أفريقيــا ومنطقــة الســاحل لفتــرة أخــرى مــدا ثــالث ســنوات، مــن   
    .٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ٣١إىل  ٢٠١٧  يناير

ويعرب جملس األمن عن دعمه الكامل للممثـل اخلـاص ويتطلـع إىل اجلهـود     ”    
زاعات ـز األنشطة اجلارية اليت يقوم ا املكتب يف جماالت منع نشوب النـ املبذولة لتعزي

والوســاطة واملســاعي احلميــدة، والتعــاون دون اإلقليمــي واإلقليمــي ملواجهــة األخطــار  
العابرة للحدود والشاملة اليت دد السالم واألمـن، وتنفيـذ اسـتراتيجية األمـم املتحـدة      

عزيـز احلوكمـة الرشـيدة واحتـرام سـيادة القـانون       املتكاملة ملنطقة السـاحل، وكـذلك ت  
  وحقوق اإلنسان، وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين.

ويرحب جملس األمن بالتطورات السياسية اإلجيابية الـيت حـدثت مـؤخراً يف    ”    
عدة بلدان يف غرب أفريقيا، وال سيما إجراء انتخابات حرة وسلمية يف كـابو فـريدي   

لسياســي يف غينيــا. ويرحـب جملــس األمــن بــاخلطوات املتخــذة  وغانـا، ونتــائج احلــوار ا 
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الستحداث وتطبيق اإلصالحات السياسـية واملؤسسـية والدسـتورية يف بـنن وبوركينـا      
  فاسو والسنغال وسرياليون وكوت ديفوار وليربيا.

وحييط جملـس األمـن علمـاً بـاخلطوات الـيت اختـذا منظومـة األمـم املتحـدة،          ”    
بوركينـا فاسـو، لتجريـب ـج جديـد يف بنـاء السـالم ومواصـلة         بالتعاون مع سـلطات  

ــك وضــع إطــار اســتراتيجي         ــا يف ذل ــبالد، مب ــة إىل إحــالل الســالم يف ال ــود الرامي اجله
للمســاعدة يف تــدعيم االســتقرار يف فتــرة مــا بعــد املرحلــة االنتقاليــة. ويشــجع جملــس     

دعـم بنـاء السـالم    األمن مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا ومنطقـة السـاحل علـى         
ومواصلة اجلهود الرامية إىل إحالل السالم يف البلدان األخرى يف غرب أفريقيـا حيـث   
ال تــزال املكاســب الدميقراطيــة هشــة، وذلــك باتبــاع النــهج الشــامل املشــترك بــني          

  وكاالت لألمم املتحدة يف بوركينا فاسو.

مـم املتحـدة   ويرحب جملس األمن بالعمل اجلاري الـذي يقـوم بـه مكتـب األ    ”    
لتعزيز مشاركة املرأة يف العملية السياسية والسالم واألمـن، ويف هـذا الصـدد، يرحـب     

  بالتطورات اإلجيابية اليت حدثت يف ليربيا ونيجرييا.

) وبيــــان رئيســــه SC/12616ويشــــري جملــــس األمــــن إىل بيانــــه الصــــحفي ( ”    
)S/PRST/2016/19 ويعــرب عــن ترحيبــه وتفاؤلــه إزاء القــرار الــذي  ٢٣٣٧) وقــراره ،

اختذته بشأن احلالة السياسية يف غامبيـا هيئـة اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا        
، ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ١٧يف دورــا العاديــة اخلمســني املعقــودة بأبوجــا يف 
ــيت اختــذها جملــس الســلم     ــالقرارات ال ــابع لالحتــاد األفريقــي، يف   ويرحــب ب واألمــن الت

، وبإعالنـه الصـادر عـن    ٢٠١٦كانون األول/ديسـمرب   ١٢، املعقودة يف ٦٤٤جلسته 
، بــأن االحتــاد االفريقــي   ٢٠١٧كــانون الثاين/ينــاير   ١٣، املعقــودة يف ٦٤٧جلســته 

، عـن االعتـراف بـالرئيس املنتهيـة     ٢٠١٧كـانون الثاين/ينـاير    ١٩سيكف اعتبـاراً مـن   
ــا. ويف هــذا الصــدد،     وال ــرئيس الشــرعي جلمهوريــة غامبي يتــه، حيــىي جــامع، بصــفته ال

يطلب جملس األمـن إىل املمثـل اخلـاص أن يواصـل، بواسـطة مسـاعيه احلميـدة، تيسـري         
التفاعالت واملفاوضات اهلادفة إىل ضـمان انتقـال سـلمي للسـلطة مـن الـرئيس املنتهيـة        

  .واليته، حيىي جامع، إىل الرئيس أداما بارو

ويعرب جملس األمن عن خماوفـه مـن انتشـار التطـرف العنيـف، األمـر الـذي        ”    
ميكــن أن يفضــي إىل اإلرهــاب، والتهديــدات اإلرهابيــة يف املنطقــة وارتباطهــا باجلرميــة  
املنظمــة عــرب الوطنيــة. ويف هــذا الصــدد، يــدين جملــس األمــن بشــدة كــل االعتــداءات    

 منطقة حوض حبرية تشـاد، ال سـيما علـى    اإلرهابية اليت وقعت يف املنطقة، وخباصة يف
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أيدي تنظيم بوكو حرام. ويشدد جملس األمن على ضرورة مكافحـة اإلرهـاب جبميـع    
أشكاله ومظـاهره، مبـا يف ذلـك معاجلـة الظـروف املؤديـة إىل انتشـاره. ويعـرب جملـس          
ــم الضــحايا            ــدنيني، الــذين ه ــات علــى امل ــن اهلجم ــن قلقــه بوجــه خــاص م ــن ع األم

  ذا العنف اإلرهايب.الرئيسيون هل

ويرحب جملس األمن باجلهود دون اإلقليمية واإلقليمية والدوليـة الراميـة إىل   ”    
ــات تنظــيم بوكــو حــرام.      ــة لعملي ــة واإلنســانية واإلمنائي التخفيــف مــن العواقــب األمني
وحييط جملس األمن علماً بالتقدم احملرز يف تفعيـل القـوة املشـتركة املتعـددة اجلنسـيات.      

ــز     وحيــث جملــ ــدول األعضــاء علــى املشــاركة يف هــذه القــوة ملواصــلة تعزي س األمــن ال
التعاون والتنسيق العسكريني يف املنطقة، وعدم توفري املالذ لتنظيم بوكو حرام، ويئـة  
الظروف اليت متكِّن مـن وصـول املسـاعدات اإلنسـانية وتسـهيل اسـتعادة األمـن املـدين         

ويؤكد جملس األمن جمدداً أن على الدول األعضـاء  وسيادة القانون يف املناطق احملررة. 
أن تكفــل التقيــد يف أي تــدابري تتخــذها ملكافحــة اإلرهــاب جبميــع االلتزامــات الواقعــة  
عليهـا مبوجـب القـانون الـدويل، وال سـيما القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون           

  الدويل لالجئني والقانون الدويل اإلنساين.

الـدول األعضـاء والشـركاء املتعـددي األطـراف علـى        ويشجع جملس األمـن ”    
تقدمي الدعم للقوة املشتركة املتعددة اجلنسيات لضمان تفعيلـها علـى الوجـه األكمـل،     
مبا يف ذلك توفري الطرائق الكفيلة بزيادة تبادل املعلومات االستخبارية علـى حنـو فعـال    

نطقـة حملاربـة تنظـيم بوكـو     ويف الوقت املناسب من أجل تعزيـز اجلهـود اجلماعيـة يف امل   
حرام، حيثما كان ذلـك ممكنـاً ومناسـباً. ويشـدد جملـس األمـن علـى أمهيـة اتبـاع ـج           
كلّي إلضعاف تنظيم بوكو حرام ودحـره، مبـا يف ذلـك القيـام بعمليـات أمنيـة منسـقة        
وفقاً للقانون الدويل املنطبـق، إىل جانـب بـذل جهـود مدنيـة معـززة مـن أجـل حتسـني          

ــاطق املتضــررة. ويف هــذا الصــدد، يعــرب     احلوكمــة  ــز النمــو االقتصــادي يف املن وتعزي
ــالغ أســفه للحــادث املأســاوي الــذي وقــع يف ران بشــمال شــرق       جملــس األمــن عــن ب

، وأسفر عن مقتل العديد من املدنيني، مـن  ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١٧نيجرييا، يف 
وحيــث جملــس األمــن حكومــة  بينــهم نــازحون وعــاملون يف جمــال املســاعدة اإلنســانية.

نيجرييا على التعجيل بـالتحقيق يف هـذا احلـادث، ويـذكِّر بواجـب مجيـع األطـراف يف        
النـزاعات املسلحة بأن متتثل امتثاال صارماً لاللتزامات املنطبقة عليهـا مبوجـب القـانون    

  الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني.
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كرر جملـس األمـن تأكيـد قلقـه العميـق إزاء احلالـة اإلنسـانية الرهيبـة الـيت          وي”    
تسببها األنشطة اليت يقوم ـا تنظـيم بوكـو حـرام يف منطقـة حـوض حبـرية تشـاد. ويف         
هذا الصدد، يدعو جملس األمن اتمـع الـدويل إىل القيـام فـوراً بـدعم تقـدمي املسـاعدة        

ــة إىل األشــخاص األكثــ   ــة يف تشــاد والكــامريون    اإلنســانية العاجل ــن األزم ر تضــرراً م
والنيجر ونيجرييا، مبا يف ذلك االستجابة لنداء األمم املتحدة مـن أجـل منطقـة حـوض     
حبرية تشاد. وحيث أيضاً احلكومات اإلقليمية على تيسـري وصـول املنظمـات اإلنسـانية     
والعمــــل مــــع األمــــم املتحــــدة والشــــركاء الــــدوليني علــــى إجيــــاد خيــــارات ممكنــــة  

  املعونة.  يصالإل

ويعــرب الــس عــن اســتمرار قلقــه مــن القرصــنة يف خلــيج غينيــا، وكــذلك ”    
االجتــار باملخــدرات وغريهــا مــن الســلع غــري املشــروعة، وريــب املهــاجرين واالجتــار   
ــة دون       ــة يف املنطق ــز مكافحــة األنشــطة اإلجرامي ــى ضــرورة تعزي بالبشــر، ويشــدد عل

  اإلقليمية.

لروح القياديـة الـيت أبـدا البلـدان يف غـرب أفريقيـا       ويرحب جملس األمن بـا ”    
ومنطقة الساحل بأخذها زمام املبادرة ملواجهة التحديات األمنية يف املنطقـة، ويشـجع   
ــة       ــة ودون اإلقليمي ــدول األعضــاء واملنظمــات اإلقليمي ــد مــن التعــاون بــني ال علــى مزي

ن أصـحاب املصـلحة علـى    وكيانات األمم املتحدة املعنية وغريها من اجلهات املعنية مـ 
  تعزيز التماسك االجتماعي والتصدي للتحديات اليت تواجه احلوكمة الرشيدة.

ويشيد جملس األمن بالعمل الذي يقوم به املكتب باالشـتراك مـع املنظمـات    ”    
ــدول       ــي واجلماعــة االقتصــادية ل ــة، وال ســيما االحتــاد األفريق ــة واإلقليمي دون اإلقليمي

اخلماسية ملنطقة الساحل وجلنة حوض حبرية تشـاد واحتـاد ـر     غرب أفريقيا واموعة
مانو، من أجل إشاعة السالم واالستقرار يف غرب أفريقيـا ومنطقـة السـاحل. ويعـرب     
جملس األمن عن استمرار التزامه بالعمل على حنو وثيق مع هـذه املنظمـات مـن خـالل     

يـة التصـدي للتهديـدات    املكتب مـن أجـل تعزيـز التعـاون دون اإلقليمـي واإلقليمـي بغ      
ــة العــابرة للحــدود ومنــع انتشــار اإلرهــاب. وترحــب هــذه املنظمــات، يف هــذا      األمني
الصــدد، باملســاعدة املقدمــة مــن املكتــب إىل اجلهــود الــيت تبــذهلا مفوضــية اجلماعــة         
االقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل تنفيذ إطارها اإلقليمي إلصـالح قطـاع األمـن    

  اختاذ ج منسق إلصالح قطاع األمن يف املنطقة.واحلوكمة، وتعزيز 
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ــاء        ”     ــة بن ــب وجلن ــني املكت ــة ب ــاون املبذول ــود التع ــن جه ــس األم ويالحــظ جمل
الســـالم، ويشـــجع علـــى مواصـــلة التعـــاون الوثيـــق والفعـــال دعمـــاً للســـالم املســـتدام 

  املنطقة.  يف

ــاد األفريقـــي واجلماعـــ   ”     ــيد جملـــس األمـــن بـــاجلهود الـــيت يبـــذهلا االحتـ ة ويشـ
االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا والـدول األعضـاء يف غـرب أفريقيـا ومنطقـة السـاحل          
من أجل تعزيز أمن احلدود والتعاون اإلقليمي، بوسائل منها اموعة اخلماسية ملنطقـة  
الساحل وعملية نواكشوط بشأن تعزيز التعاون األمين وتفعيل منظومة السـلم واألمـن   

  الصحراء.األفريقية يف منطقة الساحل و

ويشجع جملس األمن على إحراز مزيد من التقدم من جانب منظومة األمـم  ”    
ــة الســاحل،        ــة ملنطق ــم املتحــدة املتكامل ــذ اســتراتيجية األم املتحــدة وشــركائها يف تنفي
بأساليب منها تقدمي الدعم إىل اموعة اخلماسية ملنطقة الساحل، مـن أجـل املسـاعدة    

والسياســية الــيت تعرقــل االســتقرار والتنميــة يف منطقــة  يف التصــدي للتحــديات األمنيــة 
الساحل، ويؤكد من جديـد التزامـه املسـتمر بالتصـدي  هلـذه التحـديات، الـيت تـرتبط         
باملسائل اإلنسانية واإلمنائية، فضال عن اآلثـار الضـارة للـتغريات املناخيـة والبيئيـة، ويف      

ــوفري االســتراتيجيات املناســ     ــربز ضــرورة ت ــيم املخــاطر  هــذا الصــدد، ي ــات تقي بة لعملي
  وإدارا يف ما يتعلق بتأثريات تغري املناخ.

ويرحب جملـس األمـن باختتـام التقيـيم املسـتقل السـتراتيجية األمـم املتحـدة         ”    
املتكاملــة ملنطقــة الســاحل. ويف هــذا الصــدد، يطلــب جملــس األمــن إىل املكتــب أن         

ملصـلحة اآلخـرين لتـوفري    يضطلع بالتنسيق مع دول منطقـة السـاحل ومجيـع أصـحاب ا    
القيادة واإلرشـادات والتوجيهـات االسـتراتيجية إىل منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل         
التنفيذ الفعال لالستراتيجية املتكاملة، مبا يف ذلك حمور تركيزهـا املواضـيعي وترتيبـات    
تنســيقها وشــراكاا وتوزيــع املســؤولية عنــها بــني كيانــات األمــم املتحــدة يف امليــدان     

  املقر.  يفو

ويطلــب جملــس األمــن إىل املكتــب اإلســهام يف اجلهــود الراميــة إىل إدامــة        ”    
املشاركة الدولية عن طريـق إعـادة تنشـيط التزامـات ومبـادرات مجيـع اجلهـات املعنيـة         
مــن أصــحاب املصــلحة، مبــا فيهــا بلــدان املنطقــة، وخمتلــف اآلليــات اإلقليميــة، واألمــم  

ــة   املتحــدة، واالحتــاد األفريقــي، و  ــدويل، ومصــرف التنمي ــك ال االحتــاد األورويب، والبن
األفريقي، ويشدد، يف هذا الصدد، على أمهية الدور التنظيمي الذي تقوم به جلنـة بنـاء   
الســالم يف جهــود بنــاء الســالم، ومــن مث القيــام، بالتعــاون مــع مكتــب األمــم املتحــدة،  
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تحـدة وبلـدان السـاحل    حبشد التـزام أقـوى وإقامـة شـراكة أمـنت بـني منظومـة األمـم امل        
وغريها من الشركاء الدوليني واإلقليميني، دف تعزيز تنفيـذ االسـتراتيجية، بالتعـاون    

  مع مكتب األمم املتحدة، وتكييف االستراتيجية مع االحتياجات املتغرية للمنطقة.

ويطلــب جملــس األمــن كــذلك إىل املكتــب أن يقــدم الــدعم الــالزم إىل منــرب  ”    
ملنطقــة الســاحل وأمانتـــه الفنيــة وكــذلك إىل اموعــة اخلماســـية      التنســيق الــوزاري   

  الساحل. ملنطقة

ويعرب جملس األمن عن اعتزامه القيـام برصـد التقـدم احملـرز بصـفة دوريـة،       ”    
ويطلب يف هذا الصدد إىل األمني العام أن يقدم يف التقرير املنتظم املقبل املقـرر عرضـه   

اجلهود اليت يبذهلا املكتـب يف مـا يتعلـق باجلوانـب     معلومات عن  ٢٠١٧يف متوز/يوليه 
التاليــة مــن واليتــه املتصـــلة باســتراتيجية األمــم املتحـــدة املتكاملــة ملنطقــة الســـاحل:        

اتساق اجلوانب السياسية والربناجمية يف استراتيجية األمـم املتحـدة املتكاملـة ملنطقـة      (أ)
ــة      واإلقليميــة الفاعلــة يف   الســاحل؛ (ب) وترشــيد وتنســيق مبــادرات اجلهــات الدولي

ــة؛      ــاعب يف املنطقـ ــن مصـ ــتجد مـ ــا يسـ ــديها ملـ ــة تصـ ــاحل، ـــدف كفالـ ــة السـ منطقـ
والتوجيه والقيادة ملشاركة منظومة األمـم املتحـدة وشـركائها بوجـه عـام ـدف        (ج)

حتقيـــق اهلـــدف العـــام لالســـتراتيجية؛ (د) وتعزيـــز تنفيـــذ املشـــاريع الرئيســـية التســـعة   
) وكفالة االعتنـاء جبميـع ركـائز االسـتراتيجية     هلة وتقييم أثرها؛ (لالستراتيجية املتكام

  “املتكاملة، والثغرات يف التمويل.
    
 


