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  بيان من رئيس جملس األمن    
، أدىل رئـيس جملـس      ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٠ املعقودة يف    ٦١٦٠يف جلسة جملس األمن       

توطيـد الـسالم يف   ”األمن باسم اجمللس بالبيان التايل فيمـا يتعلـق بنظـر اجمللـس يف البنـد املعنـون                   
  :“غرب أفريقيا

ذي تــشهده حالــة يــشري جملــس األمــن مــع االرتيــاح إىل التقــدم املتواصــل الــ  ”    
ويرحب اجمللـس علـى حنـو خـاص بـالتطورات       . م واألمن عموما يف غرب أفريقيا     السال

اإلجيابية اليت طرأت يف جمـايل التعـايف مـن آثـار الـرتاع وبنـاء الـسالم، وبتحـسن احلكـم            
  . وسيادة القانون

ــيري غـــري    ”     ــالغ القلـــق إىل جتـــدد عمليـــات التغـ إال أن جملـــس األمـــن يـــشري ببـ
ىل إشري  هـو إذ يـ    ، و ء علـى الـسلطة بطـرق غـري دميقراطيـة          للحكم واالستيال الدستوري  

، يؤكـد مـن جديـد أمهيـة اإلسـراع باسـتعادة             ٢٠٠٩مـايو   /أيـار  ٥بيان رئيسه املـؤرخ     
  .النظام الدستوري من خالل االنتخابات املفتوحة والشفافة وغريها من الوسائل

ون الـسالم واألمـن     ويكرر جملـس األمـن تأكيـد مـسؤوليته الرئيـسية عـن صـ              ”    
الــدوليني ويــذكِّر بــأن التعــاون مــع املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، وفقــا للفــصل 

  .ن األمن اجلماعيالثامن من ميثاق األمم املتحدة، ميكن أن حيسِّ
ويرحــب اجمللــس بــاجلهود اهلامــة املــستمرة الــيت تبــذهلا اجلماعــة االقتــصادية    ”    

 االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة واجملتمـع الـدويل             لدول غـرب أفريقيـا، بالتـضافر مـع        
تــسوية الرتاعــات لقــرارات جملــس األمــن ومقرراتــه،  يتمــشى مــع  مبــااألوســع، بنطاقــه 

وتعزيــز حقــوق اإلنــسان والدميقراطيــة وســيادة القــانون والنظــام الدســتوري يف غــرب  
  .أفريقيا
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 وهـو . دم احملرز ويعرب جملس األمن أيضا عن قلقه من استمرار هشاشة التق         ”    
 القلـق بـشكل خـاص إزاء األخطـار املتناميـة أو املـستجدة الـيت هتـدد األمـن يف                      هيساور

انعـدام األمـن البحـري      ومنطقـة الـساحل     يف  غرب أفريقيا، وأبرزها األنشطة اإلرهابيـة       
ــتقرار        يف  ــدا لالس ــشكل هتدي ــا ي ــشروع باملخــدرات، مم ــري امل ــار غ ــا واالجت ــيج غيني خل

  . األمن الدويلعلىن يؤثر سلبا اإلقليمي ُيحتمل أ
ويؤكــد جملــس األمــن مــن جديــد أمهيــة التــصدي لالجتــار غــري املــشروع          ”    

هنــج يقــوم علــى تقاســم املــسؤولية، ويــشجع ّتبــاع ألنــشطة اإلجراميــة بالباملخــدرات و
ــشروع باملخــدرات        ــا ملكافحــة االجتــار غــري امل ــذهلا دول غــرب أفريقي ــيت تب ــود ال اجله

ال ســيما مــن خــالل خطــة العمــل اإلقليميــة للجماعــة االقتــصادية   واجلرميــة املنظمــة، و
ويرحـب  . لدول غرب أفريقيا بشأن االجتار غري املشروع باملخدرات واجلرميـة املنظمـة           

اجمللــس باســتمرار قيــام دول غــرب أفريقيــا بــدور قيــادي يف تنفيــذ خطــة العمــل هــذه    
 تعزيـز   تراح الـداعي إىل   بـاالق يط علمـا    دعم تنفيذ خطة العمـل، وحيـ      دور اجلماعة يف    وب
  . املكتباتقدر

اليت يـضطلع هبـا مكتـب األمـم     يشيد جملس األمن أيضا باألعمال املشتركة   و”    
املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة ومكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا وإدارة         
عمليــات حفــظ الــسالم وإدارة الــشؤون الــسياسية واإلنتربــول للمــساعدة علــى تنفيــذ  

مكافحـة  مـن أجـل   خطة العمل اليت وضعتها اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا            
ملـشروع باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة، ويـشدد علـى أمهيـة مواصـلة هـذه              االجتار غـري ا   

ــسائل      ــذه امل ــها ملعاجلــة ه ــة بين ــشراكة القائم ــز ال ــشيد و. اجلهــات تعزي ــضا اجمللــس ي أي
جلماعــة االقتــصادية االــدوليني، مثــل االحتــاد األورويب، لــدعمهم الــوطنيني وبالــشركاء 

  .ت يف غرب أفريقيالدول غرب أفريقيا يف مكافحة االجتار باملخدرا
لفـض الرتاعـات   اسـتراتيجية شـاملة   أمهيـة مراعـاة   يشدد جملس األمـن علـى      و”    

وللتحـــديات عـــابرة للحـــدود  تتـــصدى يف الوقـــت نفـــسه للمـــسائل الاألزمـــاتومنـــع 
ويؤيــد اجمللــس اجلهــود اإلقليميــة املبذولــة لكــبح انتــشار األســلحة الــصغرية    . ةاإلقليميــ

  .األمن ح قطاعواألسلحة اخلفيفة وإجناز إصال
ويعــرب جملــس األمــن عــن قلقــه مــن آثــار األزمــة االقتــصادية العامليــة علــى    ”    

اقتصادات غرب أفريقيا، نظرا ألن املنطقة تواجه أصال حتديات يف سـبيل التنميـة، مـن                
قبيــل تزايــد انعــدام األمــن الغــذائي، والتكيــف مــع تغــري املنــاخ والتخفيــف مــن حدتــه،  

لـــس علـــى أن تواصـــل املؤســـسات املاليـــة والـــشركاء  ويـــشجع اجمل. وبطالـــة الـــشباب
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 بية لتراجــع النمــو االقتــصادي وغــريإســهامهم يف التخفيــف مــن اآلثــار الــسلالتنميــة  يف
  . من العوامل املزعزعة لالستقرار يف غرب أفريقياذلك

يقّر جملس األمـن ويـشيد بالـدور اهلـام الـذي يؤديـه املمثـل اخلـاص لألمـني                    و”    
ــا يف التــرويج   غــرب أفريقلالعــام  ــا ومكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقي  هنــج التبــاعي

معاجلــة املــسائل العــابرة للحــدود وترســيخه، ويف املــساعدة علــى يف إقليمــي ومتكامــل 
ــد  ــسالم توطي ــة وســيادة القــانون، ويطلــب إىل األمــني العــام أن    ال واألمــن والدميقراطي

لقــائم بــني األمــم املتحــدة النــشط االتعــاون تطــوير يواصــل، مــن خــالل ممثلــه اخلــاص، 
  .“دون اإلقليميةواملنظمات اإلقليمية و

  
  
  
  


