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  ])A/62/392( على تقرير اللجنة األوىل بناء[

 

أنــشطة جلنــة األمــم   : تــدابري بنــاء الثقــة علــى الــصعيد اإلقليمــي      - 62/53
  املتحدة االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا

  
  ،إن اجلمعية العامة  

 املـؤرخ  61/96 قرارهـا  ال سـيما   و ، هـذه املـسألة     إىل قراراهتا الـسابقة بـشأن      إذ تشري   
  ،2006ديسمرب /كانون األول 6

إىل املبادئ التوجيهية لتحقيق نزع السالح العام الكامل اليت اعتمـدهتا            أيضا تشريوإذ    
  ،زع السالحـدورهتا االستثنائية العاشرة، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لن يف

 بإنـشاء جلنـة األمـم       1992مـايو   / أيـار  28ني العـام يف      قيـام األمـ    تضع يف اعتبارها  وإذ    
 تـشجيع احلـد مـن       الغرض منها االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا،          املتحدة

  اإلقليمية، التنمية يف املنطقة دونحتقيق واألسلحة األسلحة ونزع السالح وعدم انتشار 

 زع الــسالح، مبــا يف ذلــك نــزع الــسالحـجــة لنــ نتياملــوفرة بــأن املــوارد واقتناعــا منــها  
  مجيــعنفعــةاإلقليمــي، ميكــن أن ختــصص للتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة وحلمايــة البيئــة مل       

   شعوب البلدان النامية،ال سيماالشعوب، و

 أمهية وفعالية تدابري بناء الثقـة املتخـذة مببـادرة مـن مجيـع الـدول           وإذ تضع يف اعتبارها     
كتها، وإذ تأخذ بعني االعتبار اخلـصائص الـيت تنفـرد هبـا كـل منطقـة، بـالنظر إىل                    املعنية ومبشار 

  أن هذه التدابري ميكن أن تسهم يف حتقيق االستقرار اإلقليمي والسالم واألمن الدوليني،

ميكـن أن تتحقـق إال يف جـو مـن الـسالم واألمـن والثقـة                  ال    بـأن التنميـة    واقتناعا منـها    
  يما بينها على حد سواء،املتبادلة داخل الدول وف
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ــشريوإذ    ــش ت ــل ب ــسالم واألمــن يف   ـ إىل إعــالن برازافي ــاون مــن أجــل ال   وســطأن التع
)(اأفريقيــ يف وســط  وإعــالن باتــا بــشأن تعزيــز اســتدامة الدميقراطيــة والــسالم والتنميــة       ، 1
)(اأفريقي )(ا، وإعالن ياوندي بشأن السالم واألمن واالستقرار يف وسط أفريقي2 3،  

ــضع   ــاوإذ تـ ــرارين  يف اعتبارهـ ــذين ) 1998 (1197 و )1998 (1196 القـ اللـ
 على التوايل، بعـد أن نظـر يف تقريـر        1998سبتمرب  / أيلول 18 و   16اختذمها جملس األمن يف     

)(األمني العام عن أسباب الرتاع يف أفريقيا وتعزيز السلم الدائم والتنمية املستدامة فيها 4،  

اعات وعلــى حفــظ صر علــى منــع نــشوب الــ  علــى ضــرورة تعزيــز القــدرة وإذ تــشدد  
  السالم يف أفريقيا،

 للجهــود الراميــة إىل تعزيــز تــدابري بنــاء الثقــة علــى  تأييــدها تؤكــد مــن جديــد  - 1  
اعات يف وسـط أفريقيـا      صرالصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي بغية ختفيف حـدة التـوترات والـ           

  طقة دون اإلقليمية؛ يف املناملستدامة وتعزيز السالم واالستقرار والتنمية 

ــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج،    تؤكــد مــن جديــد    - 2   ــرامج ن ــة ب أمهي
وتشجع جلنة بناء السالم التابعة لألمم املتحدة علـى دعـم اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق االسـتقرار                    

  ؛اعصرالسياسي والتعمري يف البلدان بعد انتهاء ال

جلنـة األمـم املتحـدة االستـشارية الدائمـة           تنشيط أعمـال     رتياحمع اال تالحظ    - 3  
املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا بناء على قرار االجتماع الوزاري الرابع والعـشرين للجنـة                

  ؛2006سبتمرب / أيلول29 إىل 25 املعقود يف كيغايل يف الفترة من ،االستشارية الدائمة

ن للجنــة االستــشارية  باعتمــاد االجتمــاع الــوزاري اخلــامس والعــشري ترحــب  - 4  
مبـادرة سـان    ’’2007مـايو   / أيـار  18 إىل   14 املعقود يف سـان تـومي يف الفتـرة مـن             ،الدائمة
راقبـة األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة يف        مل صـك قـانوين      الـيت تـنص علـى صـياغة       ‘‘ تومي

قيـا،  مدونة لقواعد السلوك اخلاصة بقوات الدفاع واألمـن يف وسـط أفري   صياغة  وسط أفريقيا و  
  هذين املشروعني؛ تطويروتشجع البلدان املعنية على تقدمي دعمها املايل ل

 بعقد مؤمتر استثنائي للجنة االستشارية الدائمة عن قضايا األمـن           ترحب أيضا   - 5  
، وحتـيط   2007سبتمرب  / أيلول 6 إىل   4عرب احلدود يف وسط أفريقيا يف ياوندي يف الفترة من           

_______________ 
)1(  A/50/474املرفق األول ،.  
)2(  A/53/258-S/1998/763املرفق الثاين، التذييل األول ،.  
)3(  A/53/868-S/1999/303املرفق الثاين ،.  
)4(  A/52/871-S/1998/318.  
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ــا علــى    تــشجع  - 6   ــدول وســط أفريقي  الــدول األعــضاء يف اجلماعــة االقتــصادية ل
   أجل تعزيز السالم واألمن يف منطقتها دون اإلقليمية؛ منمواصلة بذل جهودها

لــدول األعــضاء يف اللجنــة االستــشارية إىل ا إىل األمــني العــام أن يقــدم تطلــب  - 7  
عمــل لــالداء الــسلس ل، الــدعم الــالزم )1998 (1197الدائمــة، عمــال بقــرار جملــس األمــن  
  جملس السالم واألمن يف وسط أفريقيا؛

ــا علــى    الــدول األعــضتــشجع  - 8   ــدول وســط أفريقي اء يف اجلماعــة االقتــصادية ل
أداة كــوســط أفريقيــا لليــة اإلنــذار املبكــر مــن أجــل التــشغيل الكامــل آلجهودهــا بــذل مواصــلة 
ــل و ــع األزمــات و    رصــد لتحلي ــة يف إطــار من ــة دون اإلقليمي ــسياسية يف املنطق ــة ال ــشوب احلال ن

يلزمهـا مـن املـساعدة     مـا   هـذه اآلليـة   وتطلب إىل األمني العـام أن يقـدم إىل   اعات املسلحة صرال
  ؛ بشكل سلس عملهاتسيريل

 لربنامج العمل الذي اعتمدتـه اللجنـة االستـشارية الدائمـة            تأييدهاتعيد تأكيد     - 9  
يوليـــه / متـــوز31 إىل 27التنظيمـــي املعقـــود يف ياونـــدي يف الفتـــرة مـــن   اللجنـــة اجتمـــاع يف

؛1992

رزتــه اللجنــة االستــشارية الدائمــة يف   التقــدم الــذي أحرتيــاحمــع االتالحــظ   - 10  
)(2007-2006عملها للفترة  تنفيذ برنامج   ؛5

أمهيــة تقــدمي الــدعم األساســي الــذي حتتاجــه الــدول األعــضاء يف علــى  شددتــ  - 11  
ــة ــه يف اجتماعاهتــا     اللجن ــامج األنــشطة الــذي اعتمدت ــذ برن  االستــشارية الدائمــة مــن أجــل تنفي
  ؛ تنفيذا كامالالوزارية

 اجملتمع الدويل دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول املعنيـة لتنفيـذ بـرامج نـزع                اشدنت  - 12  
  السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛

 إىل األمني العام ومفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني أن يواصـال              تطلب  - 13  
  ضيها؛معاجلة مشاكل الالجئني واملشردين يف أرايف تقدمي مساعدهتما لبلدان وسط أفريقيا 

_______________ 
)5(  A/62/129.  
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 حلقـوق اإلنـسان أن      ةاألمـم املتحـدة الـسامي     مفوضـة   األمني العـام و   إىل  تطلب    - 14  
حيتاجــه املركــز دون اإلقليمــي حلقــوق اإلنــسان والدميقراطيــة يف وســط   مــا تقــدمي كــل يواصــال
  ؛على أحسن وجه مهامه ؤديمن مساعدة كي ي أفريقيا

 واملنظمـات غـري احلكوميـة     الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدوليـة  حتث  - 15  
ــصندوق          ــات إىل ال ــدمي تربع ــاال بتق ــا فع ــة دعم ــشطة اللجنــة االستــشارية الدائم ــم أن ــى دع عل

  االستئماين للجنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا؛

ــشجع  - 16   ــر    ت ــذ الق ــى تنفي ــشارية الدائمــة عل ــة االست ــدول األعــضاء يف اللجن ار  ال
 بــشأن مكافحــة 2004أبريــل / نيــسان28الــذي اختــذه جملــس األمــن يف  ) 2004 (1540

استخدام جهات من غري الدول لألسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائيـة ووسـائل إيـصاهلا           
  واجتارها هبا؛

األمــني العــام أن يواصــل تقــدمي املــساعدة إىل الــدول األعــضاء يف   إىل تطلــب   - 17  
   جبهودها؛هذه الدول مواصلة اضطالع يكفل شارية الدائمة لاالست اللجنة

ــ يــبهت  - 18   األمني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الثالثــة والــستني   ب
  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

ــد     تقــرر  - 19   ــستني البن ــة وال ــدورهتا الثالث ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل  أن ت
ــاء الث”املعنــون  أنــشطة جلنــة األمــم املتحــدة االستــشارية  : قــة علــى الــصعيد اإلقليمــي تــدابري بن

  .‘‘املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا ائمةالد

  61اجللسة العامة 
  2007 ديسمرب/ كانون األول5


