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  )٢٠١٧( ٢٣٣٧القرار     

  ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١٩، املعقودة يف ٧٨٦٦الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     
  

  ،إن جملس األمن  

تأكيد التزامه القوي بسيادة مجهورية غامبيـا اإلسـالمية واسـتقالهلا وسـالمتها      إذ يعيد  
  اإلقليمية ووحدا، وإذ يشري إىل أمهية مبادئ حسن اجلوار وعدم التدخل والتعاون اإلقليمي،

بشــأن توطيــد  ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ٢١إىل بيــان رئيســه املــؤرخ  وإذ يشــري  
 كـانون األول/ديسـمرب   ١٠ان الصـحفي الصـادر عـن أعضـائه يف     السالم يف غرب أفريقيا والبيـ 

  بشأن االنتخابات يف غامبيا، ٢٠١٦

) مــن ميثــاق االحتــاد االفريقــي ٤( ٢٣إىل األحكــام ذات الصــلة مــن املــادة  وإذ يشــري  
بشأن الدميقراطية واالنتخابـات واحلكـم وأحكـام الربوتوكـول التكميلـي للجماعـة االقتصـادية        

  ا املتعلقة بالدميقراطية واحلكم الرشيد،لدول غرب أفريقي

الشـــعب الغـــاميب علـــى إجـــراء االنتخابـــات الرئاســـية الســـلمية والشـــفافة    وإذ يهنـــئ  
  ،٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ١  يف

الـــيت  ٢٠١٦كـــانون األول/ديســمرب   ١بالنتـــائج الرمسيــة النتخابـــات يــوم    وإذ ينــوه   
وأعلنت انتخاب السـيد أدامـا بـارو رئيسـاً، والـيت       أصدرا اللجنة االنتخابية املستقلة يف غامبيا

اعترف ا علناً الرئيس السابق جلمهورية غامبيـا اإلسـالمية، السـيد حيـىي جـامع، نفسـه وقبلـها        
  كانون األول/ديسمرب، ٢يف 

كانون األول/ديسمرب، حيث  ٩بيان الرئيس السابق جامع، الصادر يف  وإذ يدين بشدة  
نتخابــات، واســتيالء القــوات املســلحة الغامبيــة علــى اللجنــة االنتخابيــة  رفــض النتــائج الرمسيــة لال
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كــانون  ١٨ ، واحملاولـة الــيت قـام ـا الربملـان يـوم     ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ١٣املسـتقلة يف  
  ،لتمديد والية الرئيس جامع لثالثة أشهر أخرى بعد واليته احلالية ٢٠١٧الثاين/يناير 

حمـاوالت اغتصـاب إرادة الشـعب وتقـويض نزاهـة       املمكنـة وإذ يدين بأشد العبارات   
  العملية االنتخابية يف غامبيا،

حماولــة احليلولــة، عــن طريــق إعــالن حالــة الطــوارئ، دون انتقــال الســلطة     وإذ يــدين  
  حنو سلمي ومنظم إىل الرئيس بارو،  على

احلكومـة  إىل أن  ويشـري من خطر تدهور احلالة يف غامبيا،  وإذ يعرب عن قلقه البالغ  
ــدنيني         ــة الســكان امل ــوق اإلنســان ومحاي ــة حق ــة تتحمــل املســؤولية األساســية عــن محاي الغامبي

مجيع أصحاب املصلحة واألطراف بالتحلي بأقصى درجات ضـبط الـنفس    ويطالبغامبيا،  يف
  واالمتناع عن العنف والتزام اهلدوء،

، ٦٤٧بــإعالن جملــس الســلم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي يف جلســته   وإذ يشــيد   
ــودة يف  ــاير   ١٣املعقـــ ــانون الثاين/ينـــ ــاراً   ٢٠١٧كـــ ــيكف اعتبـــ ــي ســـ ــاد االفريقـــ ، أن االحتـــ

ــن ــاير   ١٩ م ــانون الثاين/ين ــه، حيــىي جــامع،       ٢٠١٧ك ــالرئيس املنتهيــة واليت ــراف ب عــن االعت
  كرئيس شرعي جلمهورية غامبيا،

كـــانون  ١٠بالبيـــان الصـــادر عـــن رئـــيس االحتـــاد األفريقـــي يف       علمـــاًوإذ حيـــيط   
ــا      ٢٠١٦األول/ديســمرب  ــدول غــرب أفريقي ــان املشــترك ملفوضــية اجلماعــة االقتصــادية ل وبالبي

ومفوضــية االحتــاد األفريقــي ومكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا ومنطقــة الســاحل الصــادر   
  ،٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٠  يف

مببــادرات اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، مبــا فيهــا الزيــارة الــيت   وإذ يشــيد  
ا وفد رفيع املستوى مشترك بني اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا واألمـم املتحـدة     قام

، بقيــادة صــاحبة الفخامــة إلــني جونســون  ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ١٣إىل بــاجنول يــوم 
ــة ليرب   ــا،      ســريليف، رئيســة مجهوري ــدول غــرب أفريقي ــة االقتصــادية ل ــة اجلماع ــا ورئيســة هيئ ي

مســعى لضــمان عمليــة انتقــال ســلمية وسلســة يف غامبيــا، وكــذلك الوفــد الرفيــع املســتوى     يف
  ،٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١٣للجماعة يف باجنول يوم 

 جبهود فخامة السيد حممد بخاري، رئيس مجهورية نيجرييـا االحتاديـة   كذلك وإذ يرحب  
والقائد العام لقواا املسـلحة، بصـفته وسـيط اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا يف غامبيـا،          

  ،وفخامة السيد جون دراماين ماهاما، رئيس مجهورية غانا السابق، بصفته الرئيس املشارك
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بدور الوساطة املهم الذي يقـوم بـه السـيد حممـد بـن مشبـاس، املمثـل اخلـاص          واعترافاً  
  لعام ورئيس مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل،لألمني ا

على اجلهود املستمرة اليت يبذهلا االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصـادية لـدول    وإذ يثين  
ــا يف ســبيل تعزيــز الســالم واالســتقرار واحلكــم الرشــيد يف املنطقــة، ويؤيــد تلــك      غــرب أفريقي

  اجلهود بقوة،

واجلهـات صـاحبة املصـلحة الغامبيـة علـى احتـرام إرادة        مجيـع األطـراف   حيث  - ١  
الشــعب ونتــائج االنتخابــات الــيت اعترفــت بأدامــا بــارو رئيســاً منتخبــاً لغامبيــا وممــثالً لصــوت    

  الشعب الغاميب الذي مت التعبري عنه حبرية على حنو ما أعلنته اللجنة االنتخابية املستقلة؛

ــد  - ٢   ــة االقتصــادية    يؤي ــراري اجلماع ــي    ق ــاد األفريق ــا واالحت ــرب أفريقي ــدول غ ل
  االعتراف بالسيد أداما بارو رئيساً لغامبيا؛

بلدان املنطقة واملنظمات اإلقليمية املعنيـة إىل التعـاون مـع الـرئيس بـارو       يدعو  - ٣  
  يف جهوده من أجل حتقيق عملية انتقال السلطة؛

ة االقتصــادية لــدول بــالقرارات الــيت اختــذا بشــأن غامبيــا هيئــة اجلماعــ يرحــب  - ٤  
، ٢٠١٦كانون األول/ديسـمرب   ١٧غرب أفريقيا يف دورا العادية اخلمسني املعقودة بأبوجا يف 

كـانون   ١٢، املعقودة يف ٦٤٤وبقراري جملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي، يف جلسته 
  ؛٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ١٣، املعقودة يف ٦٤٧، ويف جلسته ٢٠١٦األول/ديسمرب 

بــالقرارات الصــادرة عــن جملــس الســلم واألمــن التــابع لالحتــاد  كــذلك يرحــب  - ٥  
ــية الـــيت جـــرت يف     ــانون  ١األفريقـــي، حيـــث أعلـــن عـــن حرمـــة نتـــائج االنتخابـــات الرئاسـ كـ

يف غامبيــا، ودعــا الــرئيس الســابق، حيــىي جــامع، إىل التقيــد بــنص وروح   ٢٠١٦األول/ديســمرب 
ــوم    ــاه ي ــذي ألق ــة    ،٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب   ٢اخلطــاب ال ــه بنضــج الدميقراطي ورحــب في

كـانون الثاين/ينـاير    ١٩غامبيا وهنأ الرئيس، أداما بارو، وأعلن أيضاً أنه سـيكف اعتبـاراً مـن     يف
  ؛عن االعتراف بالرئيس املنتهية واليته، حيىي جامع، كرئيس شرعي جلمهورية غامبيا ٢٠١٧

يقيـا يف التزامهـا   عن دعمه الكامل للجماعة االقتصادية لدول غرب أفر يعرب  - ٦  
كــانون  ١بضـمان احتـرام إرادة شــعب غامبيـا كمــا مت التعـبري عنــها حبريـة يف نتــائج انتخابـات       

  األول/ديسمرب، وذلك باتباع السبل السياسية يف املقام األول؛

إىل الرئيس السابق، جامع، تنفيذ عملية انتقاليـة سـلمية ومنظمـة، ونقـل      يطلب  - ٧  
  ؛وفقاً لدستور غامبيا ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١٩اما بارو، حبلول السلطة إىل الرئيس ، أد
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ــا بــارو، ومجيــع املــواطنني         يشــدد  - ٨   علــى أمهيــة ضــمان ســالمة الــرئيس، أدام
الغامبيني بشكل كامل، ويشري إىل القرار الذي اختذته اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا    

  يف دورا اخلمسني يف هذا الصدد؛

إىل مجيع اجلهات املعنية، سـواء داخـل غامبيـا أو خارجهـا، أن تتحلـى       لبيط  - ٩  
  بضبط النفس وحتترم سيادة القانون وتكفل االنتقال السلمي للسلطة؛

إىل قوات الدفاع واألمـن الغامبيـة أن تتحلـى بأقصـى درجـات       يطلب كذلك  - ١٠  
لتزامهـا بوضـع نفسـها    ضبط النفس للحفاظ على جو من اهلدوء يف غامبيا، ويؤكـد واجبـها وا  

  حتت تصرف السلطات املنتخبة دميقراطياً؛

ــر املســـتجدات    يطلـــب  - ١١   ــام أن يطلـــع جملـــس األمـــن علـــى آخـ إىل األمـــني العـ
  ) أيام من اختاذه؛١٠تنفيذ هذا القرار يف غضون عشرة (  عن

إىل األمني العام أن يقوم، مبا يف ذلـك عـن طريـق ممثلـه اخلـاص، وعنـد        يطلب  - ١٢  
اء، بتيسـري احلـوار السياسـي بـني أصـحاب املصـلحة الغـامبيني مـن أجـل ضـمان السـالم            االقتض

غامبيــا واحتــرام نتيجــة االنتخابــات الرئاســية كمــا اعترفــت ــا اجلماعــة االقتصــادية لــدول    يف
غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي، وبتقدمي املساعدة التقنية، عند اللزوم، إىل اجلماعـة االقتصـادية   

  أفريقيا يف ما تبذله من مساعي الوساطة؛ لدول غرب

  .أن يبقي املسألة قيد نظره يقرر  - ١٣  

  


