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  ان من رئيس جملس األمنــيـب    
  

، أدىل رئـيس جملـس      ٢٠١٣يوليه  / متوز ١٦ املعقودة يف    ٧٠٠١يف جلسة جملس األمن       
الــسالم واألمــن ”األمـن باســم اجمللـس بالبيــان التـايل فيمــا يتعلـق بنظــر اجمللـس يف البنــد املعنـون       

  :“أفريقيا يف
 للجــزع يف منطقــة يؤكــد جملــس األمــن مــن جديــد قلقــه إزاء احلالــة املــثرية   ”    

ــذه       ــدة القائمــة يف ه ــسياسية املعق ــة وال ــصدي للتحــديات األمني ــه بالت ــساحل والتزام ال
املنطقة واملترابطة مع املـسائل اإلنـسانية واإلمنائيـة، فـضال عـن اآلثـار الـضارة للـتغريات               

ويرحــب جملــس األمــن، يف هــذا الــسياق، بنــشر بعثــة األمــم املتحــدة  . املناخيــة والبيئيــة
لة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل عقب نقـل الـسلطة إليهـا مـن بعثـة                  املتكام

  .٢٠١٣ يوليه / متوز١الدعم الدولية يف مايل بقيادة أفريقية يف 
ويؤكد جملس األمن من جديد التزامه القوي بسيادة بلـدان منطقـة الـساحل          ”    

  .وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي ووحدهتا
يزال جملس األمن يساوره بالغ القلـق إزاء األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا يف                 وال  ”    

منطقة الساحل منظمات إرهابيـة، مبـا فيهـا تنظـيم القاعـدة يف بـالد املغـرب اإلسـالمي                  
ـــة          وحركــة التوحيــد واجلهــاد يف غــرب أفريقيـــا، ويكــرر اإلعــراب عــن إدانتــه القوي

ويرى جملـس األمـن أن اجلـزاءات        . للهجمات اإلرهابية اليت ارتكبت مؤخرا يف املنطقة      
 هأداة هامة يف مكافحة اإلرهاب، ويشدد علـى أمهيـة التنفيـذ الفـوري والفعـال لقراراتـ                 

) ٢٠١١ (١٩٨٩و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ذات الـــصلة، وال ســـيما قـــرارا جملـــس األمـــن  
 أيـضا   جملـس األمـن   ويعـرب   . بوصفهما أداتني رئيسيتني من أدوات مكافحة اإلرهـاب       

 إزاء التهديـدات اخلطـرية للـسالم واألمـن مـن جـراء الـرتاع املـسلح         عـن اسـتمرار قلقـه   
املشروعة مـن    الوطنية، مبا يف ذلك األنشطة غري     وانتشار األسلحة واجلرمية املنظمة عرب      

ــساح    ــة ال ــل االجتــار باملخــدرات يف منطق ــد باإلرهــاب يف قبي بعــض  ل وارتباطــه املتزاي
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وتــــه إىل التنفيــــذ الكامــــل  دعويف هــــذا الــــصدد، يكــــرر جملــــس األمــــن  . احلــــاالت
  ).٢٠١١ (٢٠١٧ لقراره

ــها يف       ”     ــيت ترتكب ــسان ال ــوق اإلن ــهاكات حق ــشدة انت ــن ب ــدين جملــس األم وي
ومـا متارسـه تلـك اجلماعـات مـن          املنطقة مجاعات إرهابية ومجاعـات متطرفـة أخـرى،          

  .سيما النساء واألطفال عنف ضد املدنيني، وال
الدولـــة، والتنميـــة االقتـــصادية ويقـــر جملـــس األمـــن بـــأن تعزيـــز مؤســـسات ”    

واالجتماعية الشاملة، واحترام حقوق اإلنسان وسيادة القـانون، كلـها أمـور ضـرورية              
  .لضمان األمن والتنمية واالستقرار على املدى الطويل يف منطقة الساحل

ويؤكد جملس األمن أمهية اتباع هنج متسق وشامل ومنـسق يـشمل جوانـب              ”    
سان واملساعدات اإلنسانية والتنمية إلهنـاء التهديـدات الـيت         احلكم واألمن وحقوق اإلن   

يتعرض هلا السالم واألمن يف مجيع أحنـاء منطقـة الـساحل، وملعاجلـة األسـباب اجلذريـة                  
هلذه التحـديات، ويرحـب يف هـذا الـصدد بوضـع اسـتراتيجية األمـم املتحـدة املتكاملـة              

، وباألهــداف )٢٠١٢( ٢٠٥٦ملنطقــة الــساحل علــى النحــو املطلــوب مبوجــب قــراره 
  .االستراتيجية االستراتيجية الثالثة اليت حتدد هذه

ويرحب جملس األمن باجلهود الـيت يبـذهلا املبعـوث اخلـاص لألمـني العـام إىل         ”    
منطقــة الــساحل يف وضــع اســتراتيجية لألمــم املتحــدة ويف لفــت االنتبــاه إىل احلالــة يف   

م لتلبيـة احتياجـات منطقـة الـساحل        منطقة الـساحل، وكـذلك يف تعبئـة املـوارد والـدع           
 أيـضا بـاقتراح املبعـوث       جملس األمـن  ويرحب  . الفورية واحتياجاهتا على املدى الطويل    

اخلاص الدخول يف شراكة مع املؤسسات املالية الدولية واإلقليميـة ذات الـصلة لتعزيـز               
يف هـذا   املبـادرات املتخـذة مـن أجـل منطقـة الـساحل، ويـشجع               الُنُهج املبتكرة املتبعة و   

الصدد املبعـوث اخلـاص علـى جعـل الـدعم املقـدم مـن األمـم املتحـدة ملنطقـة الـساحل                       
ــسيقا  ــساقا وتن ــر ات ــضا املبعــوث اخلــاص علــى مواصــلة     . أكث ويــشجع جملــس األمــن أي

ــاليمي       ــي واألقـ ــرب اإلقليمـ ــاون عـ ــز التعـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــدة مـ ــساعيه احلميـ ــوده ومـ جهـ
  .لواملساعدات الدولية املوجهة إىل منطقة الساح

ويرحب جملس األمن أيضا باجلهود الـيت يبـذهلا املمثـل اخلـاص لألمـني العـام                 ”    
  .لغرب أفريقيا ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا دعما لدول منطقة الساحل

ويشدد جملس األمن على أمهية اتباع هنج منسق من قبل مجيع هيئات األمـم              ”    
ة األمم املتحـدة لتعزيـز التعـاون بغيـة حتقيـق          املتحدة املعنية املشاركة يف تنفيذ استراتيجي     

ويطلب جملس األمن إىل األمني العـام أن يكفـل التنفيـذ الفعـال              . أقصى قدر من التآزر   
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الســتراتيجية األمــم املتحــدة مــن خــالل التعــاون الوثيــق بــني مكتــب املبعــوث اخلــاص    
كيانـات األمـم    لألمني العام إىل منطقة الساحل ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيـا و           

، مبـا فيهـا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين       املتحدة ذات الصلة العاملـة يف منطقـة الـساحل      
ويطلـب جملـس األمـن كـذلك إىل مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب                 . باملخدرات واجلرمية 

ــشطة املــضطلع هبــا        ــات األن ــد أولوي ــة ومفــصلة لتحدي ــسيق فعال ــة تن ــشاء آلي ــا إن أفريقي
  .املتحدة حدة الستراتيجية األممومة األمم املتولضمان تنسيق تنفيذ منظ

ويشدد جملس األمن على أمهية األخذ بزمام استراتيجية األمـم املتحـدة علـى       ”    
الصعيدين الـوطين واإلقليمـي، ويقـر بأمهيـة تنفيـذ اسـتراتيجية األمـم املتحـدة بالتـشاور              

 وكـذلك مـع     على حنو وثيق مع دول منطقة الساحل وغرب أفريقيـا واملغـرب العـريب،             
ــا، واالحتــاد االقتــصادي      ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل االحتــاد األفريقــي، واجلماعــة االقت
والنقدي لغرب أفريقيا، واحتاد املغـرب العـريب، وجتمـع الـساحل والـصحراء، واالحتـاد                
األورويب، واملؤســسات املاليــة اإلقليميــة، مبــا فيهــا مــصرف التنميــة األفريقــي، والبنــك   

ويشدد اجمللـس كـذلك     .  وسائر الشركاء واملاحنني على صعيد ثنائي      اإلسالمي للتنمية، 
على أمهيـة جتنـب االزدواجيـة يف اجلهـود وعلـى ضـرورة تعزيـز املـشاركة اجلماعيـة يف                     

  .أحناء منطقة الساحل
ويدعو جملس األمن دول منطقة الساحل وغرب أفريقيا واملغرب العـريب إىل          ”    

ــالي   ــز التعــاون والتنــسيق بــني األق ــة    تعزي م مــن أجــل وضــع اســتراتيجيات شــاملة وفعال
ملكافحة أنـشطة اجلماعـات اإلرهابيـة علـى حنـو شـامل ومتكامـل، وملنـع انتـشار مجيـع                  
األسلحة وكبح اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة، مبـا يف ذلـك األنـشطة غـري املـشروعة مـن              

ة ويـشجع جملـس األمـن، يف هـذا الـصدد، علـى عقـد أنـشط                . قبيل االجتـار باملخـدرات    
متابعـة بنـاء علـى االسـتنتاجات الـيت توصـل إليهـا مـؤمتر األمـم املتحـدة ملراقبـة احلــدود            

ويؤكــد جملــس . والتعــاون يف منطقــة الــساحل واملغــرب العــريب الــذي نظِّــم يف الربــاط  
األمن على أمهية التنسيق اإلقليمي والدويل يف جمال التصدي خلطر اإلرهاب يف منطقـة              

 املعلومـات والتعـاون الوثيـق بـني األمـم املتحـدة واملنتـدى               الساحل، مبا يف ذلـك تبـادل      
  .املعنيةواملبادرات العاملي ملكافحة اإلرهاب واالحتاد األفريقي وسائر املنظمات 

ويــشيد جملــس األمــن بــاجلهود الــيت تبــذهلا دول منطقــة الــساحل واملنظمــات ”    
ة وكــذلك يف تعزيــز اإلقليميــة ذات الــصلة يف التــصدي للتحــديات اإلنــسانية يف املنطقــ

ويثين جملس األمن أيضا على الدعم الـذي تقدمـه بلـدان املنطقـة              . القدرة على التكيف  
وجهات ماحنة أخرى، ويدعو إىل مواصلة تقدمي مساعداهتا إىل دول الـساحل لتحقيـق            
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ويشيد جملس األمن باجلهود اليت يبذهلا املنسق اإلقليمي للشؤون اإلنـسانية           . هذه الغاية 
لساحل، بدعم من مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، وسـائر اجلهـات الفاعلـة                ملنطقة ا 

ــاه        ــن أجــل لفــت االنتب ــسانية، م ــساعدات اإلن ــدمي امل ــة يف جمــال تق والوكــاالت العامل
حجــم التحــديات الــيت تواجــه منطقــة الــساحل، وتقــدمي املــساعدات اإلنــسانية إىل   إىل

كيـف علـى الـصعيد احمللـي والـوطين          السكان املتضررين، وبناء وتعزيـز القـدرة علـى الت         
   .واإلقليمي هبدف احلد من آثار الكوارث

ويرحــب جملــس األمــن بــاعتزام األمــني العــام عقــد اجتمــاع رفيــع املــستوى   ”    
بــشأن منطقــة الــساحل علــى هــامش أعمــال الــدورة الثامنــة والــستني للجمعيــة العامــة   

 زيـارة منطقـة الـساحل، يف    ويرحب جملس األمـن بـاعتزام األمـني العـام      . لألمم املتحدة 
مي البنك الدويل، ويتطلـع إىل تقـد  جمموعة وقت الحق من هذا العام، إىل جانب رئيس        

  .الزيارة إحاطة إىل جملس األمن عقب هذه
ويطلب جملس األمن إىل األمني العام أن يبقيه علـى علـم بالتقـدم احملـرز حنـو           ”    

 كـانون  ٣١وعـد أقـصاه   ة الـساحل يف م    تنفيذ استراتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقـ      
  / حزيـــران٣٠، وأن يقـــدم تقريـــرا خطيـــا يف موعـــد أقـــصاه  ٢٠١٣ ديـــسمرب /األول
  .“٢٠١٤يونيه 

  


