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 بيساو والسنغال - تقرير بعثة جملس األمن إىل مايل وغينيا  
  

 مقدمة   - أوال 

، 20١6شــطافرباياير  ١0يف ئســالة مخئ ـة   ،أبلـ  ئيـيس جملــس األمـن األمــ  العـا      - ١
األمـ   بلـ   أو .بيسـاو والسـنغال    - بأن اجمللس قرئ إيفاد بعثة إىل غـر  أاريقيـا امـايل وغينيـا    

ــا   ــة وا تهتا ــا ا يف  بالع ــيس  وجههــا يف ئســالة  20١6آذائربمــائ   3تكــنين الطعث ــر ئي إلي
ومها يردان يف املراق  األول والثاين هلـاا التقريـر. وقـاد الطعثـة يف      ، S/2016/215س األمن اجمل

زيائ ا إىل مايل كل من ارانسنا دوالتـر، املثثـل الـدايم لفرنسـا لـدم األمـم املتحـدة، واـند          
بيسـاو   - . وقـاد الطعثـة يف زيائ ـا إىل غينيـا    م املتحـدة لـدايم للسـنغال لـدم األمـ    سيك، املثثل ا

ــائت   ــطائ مـ ــراو غاسـ ــل أبـ ــن إأاريـ ــل مـ ــدة،   يكـ ــم املتحـ ــدم األمـ ــنال لـ ــدايم ألنغـ ــل الـ زن، املثثـ
 سيك. وقاد الطعثة يف زيائ ا إىل السنغال السيد غاسطائ مائتيزن.   والسيد

  
 مايل -ثانيًا  

 معلنمات أساسية -ألف  

األمــن ثالــا زيــائة للث لــس إىل مــايل إثــر زيائتيــر إىل  ــاا الطلــد   كانــب بعثــة جملــس - 2
اانظــــــر  20١4  وشــــــطافرباياير S/2000/992اانظــــــر  2000تشــــــرين األولربأكتــــــنبر  يف

S/2014/173  ــة،   . وكــان الغــرس األساســ ــان الهتــحف  جمللــس األمــن املــخئ    واقــا لللطعث لطي
درـنة اجمللـس إىل إاـراز تقـد  راجـل وملثـن  يف       ديد ،  ن جت20١6كاننن الثاينربيناير  ١2

، مبـا يف ذلـك يف   اسـتفحال االـة انعـدا  األمـن    تنفيا اتفـا  السـ   واملهتـايفة يف مـايل وتقيـيم      
قييم التقـد  ارـرز يف تنفيـا قـرائ جملـس      وسط مايل وجننهبا. وكان الغرس من الطعثة كالك ت

ــن  ــنا        20١5ا 2227األم ــائ، وت ــف إ ــ   الن ــات وق ــب ترتيط ــاأل ا ارشــراى رل ، وب
املسار  ايفثيدة ودرم املهتايفة، وحتقيق االستقرائ ومحاية املدني ، وتـنا  ايفثايـة والسـ مة    

http://undocs.org/ar/S/2016/215
http://undocs.org/ar/S/2000/992
http://undocs.org/ar/S/2014/173
http://undocs.org/ar/S/2014/173
http://undocs.org/ar/S/RES/2227(2015)
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من ملنظف  األمم املتحدة، إضااة إىل التقد  اررز والتحديات املهتاداة يف نشر بعثـة األمـم   واأل
املتحــدة املتكاملــة املتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرائ يف مــايل. واتهتــلب الطعثــة  ثيــ   ثلــ     
ايفكنمـــة يف مـــايل، وبا ثارـــات النســـايية، وتنســـيقية اركـــات أزواد وايـــت ى ا ثارـــات  

 واجملتث  الدويل. املسلحة
 

 تثارات يف باماكن ومنبيت ومتطكتناالج - باء 

وزيــر  ايــا ئاــ  هبــم  بامــاكنإىل  أرضــاء جملــس األمــن و ــل آذائربمــائ ،  4يف  - 3
املتكاملـة  الطعثـة   نالشخون اخلائجية والتعاون الدويل والتكامل األاريق ، رطد اهلل دين ، و ثلـ 

اجتثـ  أرضـاء اجمللـس مـ  ئيـيس الـنزئاء، منديطـن         آذائربمائ ، 5والسلك الدبلنماس . ويف 
 كيتــا، يف بامــاكن قطــل أن يتنجهــنا إىل مــنبيت، ايــا التقــنا مبثثلــ  الســل ات ارليــة والطعثــة  

. ويف وقــب الاــق ذلــك اليــن ، اجتثــ  أرضــاء اجمللــس يف متطكتــن مــ   ــاا  متطكتــن  املتكاملــة
ــة     ــي  آ ــرين، ومــ  أيثــة مســاجد يف املن ق ــة  ومســخول   ل ــة و ــثل  للطعث ــدم املتكامل . ول

رـــند م إىل بامـــاكن، اســـتثعنا إىل إاا ـــة قدمتـــها هلـــم الطعثـــة املتكاملـــة بشـــأن االجتا ـــات   
والتهديدات األمنية يف مايل ومن قة الساال، وشـائكنا يف مأدبـة رشـاء اضـر ا  ثلـنن رـن       

املســلحة، وتنســيقية ايفكنمــة، والطعثــة املتكاملــة، واألاــاا  السياســية، وايــت ى ا ثارــات   
ــة الدوليــة، واجملتثــ          ــات غــ  ايفكنمي ــة الدوليــة، واملنظث اركــات أزواد، واملخسســات املالي
 الدويل، مبا يف ذلك الطلدان املسامهة بقنات يف الطعثة املتكاملة واريق األمم املتحدة الق ر .

ها هلــم، آذائربمــائ  يف بامــاكن، اســتث  أرضــاء جملــس األمــن إىل إاا ــة قــدم   6ويف  - 4
رلب التنايل،  ثلنن رن رثلية بائ ان الفرنسية، وبعثـة االحتـاد األوئوا العسـكرية للثسـامهة     
يف تدئي  القنات املسلحة املاليـة، وقيـادة الطعثـة املتكاملـة واريـق النسـا ة الـدويل.   رقـدوا         

رـن وزائة   اجتثارا م  وزيـر الشـخون اخلائجيـة والتعـاون الـدويل والتكامـل األاريقـ  و ـثل         
واألسـرة،  ال فـل  التضامن والعثل ارنساين وإرـادة إرثـائ الشـثال، ووزائة النـهنس بـاملرأة و     

ووزائة االقتهتــاد واملاليــة، ووزائة املهتــايفة الن نيــة، ووزائة األمــن وايفثايــة املدنيــة، ووزائة   
ثارــات العــدل واقــن  ارنســان. ويف مقــر الطعثــة املتكاملــة، اجتثعــنا مــ   ثلــ  ايــت ى ا    

املسلحة وتنسيقية اركات أزواد يف إ ائ اجتثـا  مشـتر ، وأقامـب الطعثـة املتكاملـة، واريـق       
األمم املتحدة الق ر  والل نـة الث ثيـة املنسـعة للشـركاء ارنيـايي  يف مـايل مأدبـة غـداء رلـب          
شــرى األرضــاء. واجتثعــنا أيضــا مــ  األاــاا  السياســية لةغلطيــة الرياســية، ومــ  األاــاا   

سياسية املعائضة كل رلب ادة.   اجتث  األرضـاء مـ  ئيـيس مـايل، إبـرا يم بـنبكر كيتـا،        ال
رلـب شـراهم وزيـر الشـخون اخلائجيـة       اواضروا، بعد رقد مخمتر  حف ، مأدبة رشاء أقامهـ 

 والتعاون الدويل والتكامل األاريق .
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 املسايل الرييسية امل رواة - جيم 

 ئية وئييس النزئاء  رقد اجتثارات م  ئييس ا ثهن - ١ 

يف االجتثا  الا  رقده ئييس مايل م  أرضاء جملـس األمـن، سـلم الـرييس بضـروئة       - 5
تقدمي تنـازالت والتن ـل إىل   ضروئة التفا  الس  . وأشائ أيضا إىل لثن  التنفيا السري  وامل

ــ  تعايا ــ          ــة ينطغ ــب الثق ــة رل ــة قايث ــب أســا  ر ق ــ  األ ــراى رل ــ  اي ــق يف اائاء ب ا تناا
ــنات      ــ  اخل  ــب بع ــلط الضــنء رل ــها. وس ــيت اتــات  وئرايت ــا ار ــ اات   ال ــخ را لتنفي م

املخسســية، مــن قطيــل إنشــاء من قــت  جديــدت  يف الــال مــايل، وإ ــ   رثليــة ر ــ              
لثـنقع  الث ثـة رلـب االتفـا ، الـاين اجتثعـنا يف بامـاكن يف        لالدستنئ. وأبلـ  اجمللـس ط ـط    

جــدول زمــي جديــد لتنفيــا االتفــا ، يف غضــنن الشــهرين   ائ وإقــرشــطافرباياير، لنضــ   27
لكـ    رالقادم . وايثا يتعلق بإ    ق ا  األمن، أوضح أن مـايل رلـب  ريـق االنتعـان وأنـ     

يدو  الس   واألمن ينطغ  إي ء ا تثـا   ـال لتعايـا القـنات املسـلحة، مبـا يف ذلـك تدئيطـها         
ــ  ارترااــ   ــا. وم ــاد يف مــا   روجتهيا  ــر يل، مبشــكلة الفس ــدويل رلــب الناــاء     اإن اــا اجملتثــ  ال

 املخمتر الدويل الراي  املستنم لنإنعـان االقتهتـاد  والتنثيـة يف مـايل،     اليت ق عها يفبالتعهدات 
. وأرر  رـن تقـديره للعثـل الـا      20١5تشرين األولربأكتنبر  22الا  رقد يف بائيس يف 

مـن   هلـا   الـيت ككـن   سـطل  تفك  يف التقن  بر الطعثة املتكاملـة ورـن ئغطتـر يف االشـترا  يف الـ     
لتهديدات األمنية رلب حنن أاضل. ودرا إىل إجراء اسـتعراس شـامل لناليـة    تهتدم لللطعثة أن ت

الطعثـة   ايـر  أ ـطحب الـا   السـيا  ايفـايل،    ء  مـ   تتـ الطعثة، مبا يف ذلك تعايا قدئا ا، حبيـا  
  داا ئييسيا لله ثات ارئ ابية.

يف قا  يوأن جنــا  اتفـا  السـ   ســ  كـط ة    أن تنقعــات املـالي  ئيـيس الـنزئاء  كـد  وأ - 6
ارجــراءات الــيت إىل لظــروى املعيشــية. وأشــائ إىل جمــاالت التقــد  وامللثــن  لتحســ  ضــنء ال

ا ايفكنمة ملنا لة تنفيا االتفا ، مضـيفا أن انعـدا  األمـن ال يـاال يشـكل رقطـة كـط ة.         تاا
القـنات الن نيـة والدوليـة يف مـايل،     رلـب  العديد مـن اهل ثـات العنيفـة    لشن وأرر  رن أسفر 

جتثيــ  العنا ــر طهتــنل إىل املايــد مــن الــدرم يف إ ــ   وتعايــا القــنات املســلحة. و  اودرــ
ــال إن اــاالت ونــا  الســ   والتســريح وإرــادة اردمــا ،    ــأ ر يف ق ــات مــن   ــاه الت العثلي

إىل االنضـــثا  إىل  ـــفنى كيلـــنن املنقعـــة  ا ثارـــات املســـلحةيف رنا ـــر جتعـــل أن  اشـــأه
 .ا ثارات ارئ ابية

ــن    - 7 ــس األم ــوأكــد أرضــاء جمل ــنزئاء، ل ــيس ورييس ال ــة ئي ــاير ارــاوئين  ا ثهنئي وس
واقتراــنا التركيــا بنجــر  بشــكل ملثــن  وســري . اتفــا  الســ  ضــروئة تنفيــا ايفكــنمي ، 

لشـثال، واالنتاابـات ارليـة، وجتثيـ       ال رلب ال مركاية والسـل ات اردائيـة املخقتـة يف ا   
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العنا ــر ونــا  الســ   والتســريح وإرــادة اردمــا ، وإ ــ   ق ــا  األمــن، واملهتــايفة،          
 ومكااحة ارا ت من العقا .

 
 تنفيا اتفا  الس   - 2 

يف مناقشــا م مــ  اركــات أزواد وايــت ى ا ثارــات املســلحة،  أبــرز  ثلــن تنســيقية  - ٨
تنفيــا اتفــا  الســ  . تســري  ايفكنمــة تقتضــ  منــهم ومــن ايفاجــة أن  أرضــاء جملــس األمــن،

إذ اضـرت  متحـدة  تطـدو   والا  أرضاء اجمللس أن ا ثارـات املسـلحة ل يـت ى والتنسـيقية    
للتقــد  ارــرز والتحــديات  امشــترك األرضــاء اجمللــس تقييثــســلثب . وممعهــ اوااــد ااجتثارــ

مايـد مـن التـأ  .    الا  كثلر ادوث  ر التأكيد رلب اخلاملهتاداة يف تنفيا اتفا  الس  ، م  
  زيادة مشائكة ومتثيل الشـع  املـايل يف رثليـة السـ     االيت ى إىل أن  ثلن التنسيقية وأشائ و

سـتحنل دون  أيضـا   ها، ولكنـ احسـ   تنفيـا االتفـا   بلن تسهم يف حتقيق املهتـايفة والنـهنس   
 مكااحة الت رى.ستسهم يف وانتشائ التشدد 

اريـق النسـا ة الـدويل بالتقـد  ارـرز منـا التنقيـ  رلـب اتفـا  السـ  ،           شاد أرضاء وأ - ٩
أن ايفالـة  والاظـنا  وال سيثا وقـف األرثـال العداييـة بـ  املـنقع  واملهتـايفة بـ  ال نايـف،         

ــادة    ــد نئت بســط  الاي ــة ت ــنا إىل      األمني ــرة نفســها. ودر ــة  ــ ل الفت ــات ارئ ابي يف اهل ث
مـن املنااسـة    وااالتفا ، مـ  التركيـا رلـب األاكـا  السياسـية واألمنيـة، واـائ        بتنفياسري  الت

لكـي  يـتم   ا ثارات ارئ ابية اليت تناضل و تفا  ب  ا ثارات املسلحة الدارثة لالناضحة 
 .االتفا تنفيا 

 اسـتراتي ية  ـرو   نجهة إليها مخ را ررداد ملادرنة املتكاملة الوناقشب قيادة الطعثة  - ١0
االلتاامـات املتطادلـة. ويف  ـاا الهتـدد، أكـدت قيـادة       رلب أسا  م  ايفكنمة جدوم العثل و

أمهية وجـند تقسـيم واضـح للعثـل رلـب أسـا  املاايـا النسـطية مـن أجـل تعايـا             املتكاملة الطعثة
وارتـيت الطعثـة   نية وارنيايية اليت تناجهها. واألم السياسيةالتهتد  للتحديات قدئة الطلد رلب 

ا ثارـات   تنسيقية اركـات أزواد وايـت ى  و اجتثا  املهتايفة الا  أرلنتر ايفكنمةتكاملة امل
ــدال يف الفتــرة مــن     املســلحة ــائ ، م 30إىل  27، املتنقــ  رقــده يف كي رالــة ااأــة  آذائربم

 لتحديات يف رثلية الس  .  يتنىل زمامها الطلد، لوار ة للتهتد ، من   ل مطادئة 

اجمللـس الـن ي املعـي بإ ـ   ق ـا  األمـن لـر        وااليـت ى أن  التنسيقية الا   ثلن و - ١١
نـا  السـ   والتسـريح وإرـادة اردمـا       يف رثليـات  نر سينار التنجيـر  ألأمهية قهتنم، نظرا 

ــدم  و ــيت الـ ــراء الـ ــتلا  إجـ ــية وإ ـــ اات تسـ ــيةسياسـ ــح و .مخسسـ ــاأوضـ ــاان التحالفـ  ن ـ
إ ـ   ق ــا   يف بــدون إاـراز تقــد   أنـر  الت ربـة الســابقة،  اســتنادا إىل ، ةل ثارـات املسـلح  ل
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والـدم  سيهتـع  اتـاذ     وزيادة النضن  بشأن نا  الس   والتسريح وإرادة اردمـا   األمن
ويف النقـب نفسـر، أكـد     .اتفـا  السـ    يف الداا  واألمن عنا ر بأ رم ايثا يتعلق   نات 

تــنا  إ ــائ ألغــراس منــها   ق ــا  األمــن، أمهيــة املضــ  قــدما يف إ ـ  املتكاملــة  ثلـن الطعثــة  
ر جيــر  اعــ  إاــراز أنــأكــدوا اســتراتي   ردمــا  املقــاتل  الســابق  يف مخسســات الدولــة. و

النليـة  ال تـاال  نـا  ااجـة إىل ئ يـة     لكـن   العديد من جنان  إ    ق ـا  األمـن   تقد  يف
 أرم تضم تلك ا نان  املتعددة.

ش، قـدمب بعثــة االحتــاد األوئوا العســكرية للثســامهة يف  وايثـا يتعلــق بإ ــ   ا ــي  - ١2
تدئي  القنات املسلحة املالية إاا ًة رن أنش تها، مبا يف ذلك املساردة اليت قدمتـها يف تنفيـا   
قاننن التا يط العسكر  واليت تاامنب م  املساردات اليت قدمتها جهـات اارلـة أ ـرم مـن     

قايثــة لتنســيق إ ــ   ق ــا  األمــن. وشــددت الطعثــة  ــ ل االيــات االســتراتي ية والتقنيــة ال
أيضا رلب أن تعايا القنات املسلحة املالية يف املستقطل سيقتض  التركيا رلب التثقيف يف جمـال  

 القيادة ورلب اللنجستيات.

ة وااليــت ى إىل إا ــا  املقــاتل  رــن االيــراف يف أ    يوأ ــ ا، أشــائ  ثلــن التنســيق  - ١3
ــزن  الســ     ــة ل ــات بشــأن      رثلي ــا  الضــثانات وااللتاام ــا  يف غي ــادة اردم والتســريح وإر

ــنا أيضــًا رــن شــناغلهم        ــة. وأررب ــدم  يف مخسســات الدول ــك بشــأن ال ــا يف ذل مســتقطلهم، مب
وحتفظــا م إزاء االيــراف يف رثليــة جتثيــ  مقــاتليهم يف النقــب الــا  تتحــر  ايــر ا ثارــات    

رااـا بالتحـديات القايثـة، كـرئ أرضـاء جملـس األمـن        ارئ ابية يف الال مايل حُبرية كـط ة. وارت 
تأكيد م رلـب أمهيـة تقـدمي ا ثارـات املسـلحة قـنايم باملقـاتل ، بارتطـائ ذلـك إجـراء ئييسـيا            
 للتحض  بشكل أاضل لعثليات جتثي  املقاتل  ونا  س اهم وتسرحيهم وإرادة إدماجهم.

 
 ايفالة األمنية - 3 

نــر يــتع  ت نيــ  واليــة الطعثــة املتكاملــة مل ءمــة الســيا   إرلــق  ثلــن ايفكنمــة بــالقنل  - ١4
الرا ن، الا  متثل ايـر ا ركـة املنظثـة رـي الن نيـة وارئ ـا  التحـدي  الرييسـي . وأوضـح          
أرضاء جملس األمـن أن االسـتعراس االسـتراتي   للطعثـة املتكاملـة سـينار حتلـي  ل اتياجـات         

ــة،      وتن ــيات ب شــأن ســطل املضــ  قــدما، مبــا يف ذلــك بشــأن تفيــف اــدة التهديــدات األمني
وسينظر ايها اجمللس قطل جتديد والية الطعثة. وأشائ  ثلـن ايفكنمـة أيضـا إىل ضـروئة النظـر يف      
أمــن الطلــد يف الســيا  األوســ  ملن قــة الســاال، وال ســيثا بــالنظر إىل ال ــاب  رــي الــن ي          

إىل حتس  التعاون والتنسيق مـ  الطعثـة املتكاملـة يف املسـايل األمنيـة       للتهديدات األمنية. ودرنا
وإىل إنشاء قنة جديدة ملكااحة ارئ ا  للثساردة يف ا هند الرامية إىل مكااحـة ارئ ـابي    
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يف الال مايل. وُسلط الضنء رلـب إنشـاء واـدة قضـايية متاهتهتـة معنيـة بارئ ـا  وا ركـة         
 طائه جاءا من ا هند الرامية إىل التهتد  هلاه التهديدات.املنظثة ري الن نية بارت

وذكــر  ثلــن ايفكنمــة يف مــنبيت ا هــند املطاولــة االيــا لتالــيا رنا ــر ا ثارــات     - ١5
ارئ ابية من الفكر املت رى و لطنا مساردة اجملتث  الدويل يف  اا الهتـدد. وسـلط ارـاوئون    

املســألة ذات األولنيــة، الــيت  ا  األمــن بارتطائ ــاالضــنء رلــب االــة انعــدمتطكتــن ايفكنميــنن يف 
 تاال مستثرة رلب الرغم من تنفيا تداب  تفيفية وتقييد ارية التنقل بدئجة كط ة.   ال
ورلــق  ثلــن التنســيقية وااليــت ى أيضــا رلــب انتشــائ االــة انعــدا  األمــن يف األجــااء    - ١6

لحة إىل التكـاتف يف مكااحـة القـنم    النس ب وا ننبية من مايل، دارـ  ايـ  أ ـحا  املهتـ    
اهلدامة. وأضاانا أن مقاتليهم منار نن بالفعل يف جهند ملكااحة ارئ ـا  وسـيعازون  ـاه    
ا هند مب رد دجمهم يف مخسسات الدولة. وأرربنا رن أسـفهم إزاء اـاالت التـأ   يف تنفيـا     

فسـهم وحتسـ  تنظـيثهم.    اتفا  الس  ، اليت تتيح اس  تقييثهم ار ا لنإئ ـابي  لتقنيـة أن  
وأضاانا أنر ينطغـ  النظـر يف اتطـا  هـ  أ ـرم، إىل جانـ  اخليـائات العسـكرية، يف التهتـد           

 للقنم اهلدامة يف مايل.
ــ        - ١7 ــة إىل من ــة تســا م بالفعــل يف ا هــند الرامي ــة أن الطعث ــة املتكامل ــن الطعث وأوضــح  ثل

ــاء قــدئات املخسســا    ــر، بســطل تشــثل بن ــدوئيات.  ارئ ــا  أو مكااحت ت يف مــايل وتســي  ال
وأرربــنا رــن أملــهم يف أن تنا ــل رثليــة بر ــان العثــل إىل أن يــتم تقلــيا   ــر ارئ ــا     

 بدئجة كااية وتعايا قدئات مايل بشكل كاى.
ــة ملكااحــة ارئ ــابي        - ١٨ ــة بر ــان يف مــايل إاا ــة رــن أنشــ ة العثلي وقــد   ثــل رثلي

ثييـا بـ  لتلـف ا ثارـات املسـلحة املثتثلـة وغـ         وسلط الضنء رلـب التحـد  املتثثـل يف الت   
املثتثلة املنجندة يف الشثال. وسلط  ثل العثلية الضنء أيضًا رلب الرغطة الظـا رة لل ثارـات   
ــف        ــايل، بســطل تشــثل تكثي ــة النســ ب يف م ــة اســتقرائ املن ق ــة يف زرار ــة وارئ ابي ارجرامي

للهتن ـية. وأشـاد املثثـل أيضـا بناقعيـة      اهل ثات رلب قـنات الـداا  واألمـن وزيـادة أرثـال ا     
 يف إجراءا ا ملكااحة ارئ ا . اخلثاسية ملن قة الساال واعالية النه  الا  تتطعر اجملثنرة

 
 املرأة والس   واألمن - 4 

و فب ا ثارات النسايية اليت اجتثعـب مـ  أرضـاء جملـس األمـن املشـائكة املتدنيـة         - ١٩
ويف املخسســات  20١5-20١4والفتــرة  20١3يف رــا   جــدا للنســاء يف مفاوضــات الســ   

املنشأة لتنفيا اتفا  الس  . وسل ب الضنء رلب الكيفية اليت يستشعر هبا التثييـا ضـد النسـاء    
يف ايا ن الينمية وكالك رلب وجنده يف النهتـنل التشـريعية يف مـايل. وسـلط الضـنء رلـب       
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 لـــيم والررايــة الهتـــحية ورلـــب قضـــية قضــايا ااتكـــا  املـــرأة إىل القضــاء واهتـــنهلا رلـــب التع  
 املرأة. اقر
 

 نشر بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرائ يف مايل - 5 

درب األااا  السياسية لةغلطيـة الرياسـية إىل تعايـا القـدئات العسـكرية والشـر ية        - 20
للطعثة املتكاملة يف املنا ق اليت تنتشر ايها الطعثة االيا. وسلثب إىل أرضاء جملس األمـن وثيقـة   
حتتــن  رلــب حتليــل لتنفيــا اتفــا  الســ  ، إىل جانــ  تن ــيات بشــأن دوئ الطعثــة وواليتــها.    

قــة الضــنء أيضــًا رلــب تــد نئ ايفالــة األمنيــة يف مــايل، ودرــب إىل زيــادة الــدرم وســل ب النثي
 املقد  من الطعثة، و هتن ا يف ا هند الرامية إىل مكااحة ارئ ا .  

وسلط  ثلن الطعثة الضنء رلب الهتعنبات اليت تناجهها الطعثـة االيـا يف تنفيـا واليتـها      - 2١
قتها، ال سيثا املنائد واأل نل العسـكرية. وقـالنا إن   القايثة وحتثيل املنائد واأل نل ان   ا

تعدد املها  واستثرائ اهل ثـات العنيفـة رلـب الطعثـة حتـد مـن قـدئ ا رلـب تنفيـا واليتـها، الـيت            
يرم معظم كطـائ املـنظف  أهـا قنيـة بدئجـة كاايـة، إال أن  نـا  ااجـة إىل زيـادة أو حتسـ            

ىن هلـا إجنـاز مهامهـا بفعاليـة. وشـددوا رلـب ضـروئة        املنائد واأل نل اخلا ة بالطعثة اىت يتسـ 
ــنقا يف املعــدات، ال ســيثا ايثــا يتعلــق      التع يــل بالتهتــد  ألوجــر القهتــنئ يف التــدئي  وال
باملركطات املدئرة، ورلب منا ـلة تعايـا قـدئات وأ ـنل واـدات الطعثـة. وأ ـ ا، درـنا إىل         

يرتـأم أهـا ب ي ـة أو غـ  اعالـة يف ضـنء        استعراس ارجراءات اردائية واملتعلقـة باملياانيـة الـيت   
 تأث  ا السليب رلب تعايا العثليات واألمن للطعثة وأاراد ا.  

وأشــائ  ثلــن الطعثــة املتكاملــة يف مــنبيت ومتطكتــن إىل االنفهتــا  بــ  املهــا  املســندة إىل     - 22
دة املاثلـة  الطعثة واملنائد املاهتهتة هلـا. واهتـر أرضـاء جملـس األمـن الفـرل والتحـديات ارـد        

أما  من قة منبيت ايثا يتعلق بايفنكثة واألمن والتنثية، اليت حتثل أـات القضـايا الـيت تكثـن     
ــات  أساســا رــن         ــة الن ــة األمني ــد نئ ايفال ــة. وتشــثل  ــاه التحــديات ت ــة الطعث يف  ــل  والي
 اهل ثـات ارئ ابيـة واألنشــ ة ارجراميـة والعنــف بـ  ال نايـف، وتــد نئ ايفالـة االجتثاريــة      

ــاقا األ     ــر تنـ ــدل رليـ ــا  يـ ــن الـ ــب النحـ ــادية رلـ ــن   واالقتهتـ ــ   حنـ ــادية وإغـ ــ ة االقتهتـ نشـ
 املدائ .   ئب 
 

 م اظات - دال 
ــا اتفــا  الســ  ، إال أهــم أ ــابنا       - 23 الاــ  أرضــاء جملــس األمــن التقــد  ارــرز يف تنفي

باأل راى املنقعة رلير أن ينفاوه بهتنئة ملثنسة ويف أسـر  وقـب  كـن، بـدرم مـن أرضـاء       
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ــا       ــة لتنفي ــد م ررــداد أ ــراى االتفــا  جــداول زمني ــنا رــن تأيي ــة متابعــة االتفــا . وأررب  ن
 ل نة وغ  ا من الشركاء الرييسي .  االتفا ، بالتنسيق م  ال

ليــة رثليــة الســ  ، وال ســيثا وأرــر  أرضــاء جملــس األمــن رــن القلــق إزاء رــد  الن - 24
يتعلــق بإدمــا  ومتثيــل املــرأة، والشــطا  ارــروم  مــن اقــنقهم، واألشــاال املعرضــ     ايثــا

العثليـة رامـل    خل ر الت نيـد مـن قطـل قـنم  دامـة. وأرربـنا رـن ارتقـاد م بـأن زيـادة الـنل           
ئييسـ  لايــادة اسـتدامة ايفلــنل واملهتـايفة، ولتفــاد  اـدوث مايــد مـن التــنترات أو نشــن       

 الزنا  جمددا.  

والاـ  أرضـاء جملــس األمـن أنــر يف إ ـائ تنفيـا اتفــا  السـ  ، اــإن املسـايل األكثــر         - 25
ــة يف      ــة املخقتـ ــل ات اردائيـ ــة، والسـ ــق ال مركايـ ــدو بت طيـ ــا يطـ ــق ايثـ ــا تتعلـ ــثال، إيفااـ الشـ

واالنتاابات ارلية، وجتثي  املقاتل  ونـا  سـ اهم وتسـرحيهم وإرـادة إدمـاجهم، وإ ـ         
ق ـــا  األمـــن، واملهتـــايفة، وا هـــند الراميـــة إىل مكااحـــة اراـــ ت مـــن العقـــا ، وحتقيـــق    

 االستقرائ، ومكااحة ارئ ا .
فــا  الســ   وبــاأل ا، شــ   أرضــاء جملــس األمــن بقــنة األ ــراى املنقعــة رلــب ات   - 26

وشـركاء الطلـد رلــب درـم إاـراز مايــد مـن التقــد  يف رثليـات إ ـ   ق ــا  األمـن وجتثيــ          
املقاتل  ونا  س اهم وتسرحيهم وإرادة إدماجهم، اليت سلط الضنَء رليهـا معظـم ارـاوئين    
بارتطائ ا رثليات أساسية لطناء الثقة وللتثك  تـرتطط  نانـ  أ ـرم مـن االتفـا . وارتراـنا       

أوجر القهتـنئ يف املسـايل السياسـية واملخسسـية واملسـايل املتعلقـة بايفنكثـة واألمـن والتنثيـة          ب
واملهتــايفة الــيت تكثــن يف  ــل  األزمــة يف مــايل وباملســامهة الــيت ككــن أن تقــدمها رثليــات     
إ ــ   ق ــا  األمــن وجتثيــ  املقــاتل  ونــا  ســ اهم وتســرحيهم وإرــادة إدمــاجهم ملعا ــة  

 سطا  ا ائية.بع  من  اه األ
وأااف أرضاء جملس األمن رلثـا باالسـتعراس االسـتراتي   ا ـائ  للطعثـة املتكاملـة        - 27

وأرربنا رن ت لعهـم إىل نتاي ـر وتن ـياتر قطـل املناقشـات املتعلقـة بت ديـد واليـة الطعثـة. ويف          
إىل  ـاا الســيا ، الاظــنا درــنات الكـث  مــن ا هــات  ــااطة املهتـلحة، مبــا ايهــا ايفكنمــة،    

تنقــيح دوئ الطعثــة ومنقفهــا وقــدئا ا لكفالــة ت نيــ  تنجههــا وأولنيا ــا وتشــكيلها وتنظيثهــا  
 الدا ل  وقنامها وأ نهلا مل ءمة الطي ة ا ديدة.

وأيد أرضاء جملس األمن االقتـرا  الـدار  إىل اتفـا  الطعثـة وايفكنمـة رلـب التاامـات         - 2٨
الطلــد رلــب التهتــد  للتحــديات السياســية     متطادلــة وتقســيم للعثــل مــن أجــل تعايــا قــدئة       

 وارنيايية. واألمنية



S/2016/511 
 

 

16-09089 9/34 

 

وأرر  أرضاء جملس األمن رن قلقهم الطال  إزاء تد نئ ايفالـة األمنيـة، وال سـيثا يف     - 2٩
املن قــت  النســ ب والشــثالية، وأدانــنا بشــدة اهل ثــات العنيفــة الــيت شــنب رلــب املــدني           

الطعثة ورثلية بر ان. ويف ذلك السـيا ، ناقشـنا   واملخسسات ايفكنمية وا ثارات املسلحة و
أمهية إنشاء حتالف ذ   اب   يكل  أكي للتهتد  يفالة انعدا  األمن مـن أجـل حتسـ  حتديـد     
املسامهات واملاايا النسطية وأوجـر التكامـل والتنسـيق وآليـات تطـادل املعلنمـات لـتثك  الطعثـة         

لتنســيقية وااليــت ى مــن القيــا  بــارجراءات ورثليــة بر ــان وقــنات الــداا  واألمــن املاليــة وا
 ال زمة ملناجهة االة انعدا  األمن.

والا  أرضاء جملس األمن أيضًا أوجر النقا اليت ال تاال وادات الطعثة تعاين منـها   - 30
وأرربنا رن التاامهم بكفالة بلنغ الطعثـة كامـل  اقتـها العثلياتيـة، مبـا يف ذلـك رلـب مسـتني          

  ات، دون مايد من التأ  . التدئي  واملعد

والا  أرضاء جملس األمن ال اب  ارقليثـ  ورـي الـن ي لكـث  مـن التحـديات الـيت         - 3١
تناجهها مايل وأرربنا رن القلق إزاء الدوئ الا  تقن  بر اارات ا ركة املنظثة وا ثارـات  

والســاال. وشــ عنا ايــ  ارئ ابيــة يف مــايل يف زرارــة االســتقرائ يف مــن قيت غــر  أاريقيــا  
أ حا  املهتلحة رلب منا لة مشـائكتهم يف االيـات والعثليـات ارقليثيـة ودون ارقليثيـة،      
مبــا ايهــا اجملثنرــة اخلثاســية ملن قــة الســاال ورثليــة نناكشــنف بشــأن تعايــا التعــاون األمــي   

درثهـم   وتفعيل  يكل الس   واألمن األاريق  يف من قة الساال والهتـحراء، ورلـب منا ـلة   
ــك االيــات والعثليــات، وزيــادة تلــك املشــائكة وذلــك الــدرم إذا أمكــن، مــ  التركيــا           لتل

تركــا رلــب   ــال رلــب تطــادل املعلنمــات وأمــن ايفــدود وإدائ ــا واملطــادئات الــيت          بنجــر
 ارلية. اجملتثعات

يف وأااف أرضاء جملس األمن رلثا بالنداء الدار  إىل الناـاء بالتعهـدات الـيت ق عـب      - 32
تشــرين  22املـخمتر الــدويل الرايـ  املســتنم لنإنعـان االقتهتــاد  والتنثيـة يف مــايل، املعقـند يف      

، ودرـــنا ايـــ  الشـــركاء إىل الناـــاء بتلـــك االلتاامـــات دونيـــا إب ـــاء.  20١5األولربأكتـــنبر 
يف إنشـاء اسـتراتي يات و ـناديق ومنـا ق لهتهتـة      إاراز تقـد   وش عنا ايفكنمة أيضا رلب 

 ية يف الشثال.تحقيق التنثل
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 بيساو -غينيا  - ثالثا 
 معلنمات أساسية   -ألف  

بيسـاو منـا زيائتيهـا     - كانب  اه املرة الثالثة اليت تاوئ ايها بعثة جملـس األمـن غينيـا    - 33
للايـــائة الـــيت جـــرت يف الغـــرس األساســـ  . وكـــان 2004و  2003الســـابقت ، يف رـــام  

ــائ   7 ــات ا   20١6آذائربم ــا  باهلي  ــن االجتث ــيادية الرييســية لل   ــة لس ــات  دول واــ  معلنم
وكـان اهلـدى مـن الطعثـة      مطاشرة منها وإب غ ئسايل ئييسية إىل أ حا  املهتـلحة الـن ني .  

ــا آ رب         ــيت اشــتدت اــد ا من ــنترات السياســية ال ــدان يف ســيا  الت ــة يف املي ــيم ايفال  أيضــا تقي
ــة  20١5أغســـ س  ــة األوىل رقـــ  االنتاابـــات العامـ ــة ايفكنمـ الـــيت جـــرت يف  ، لـــدم إقالـ

وأتااب  اه الايائة للث لس الفر ة ليعر  رن قلقـر إزاء التـنترات السياسـية     .20١4 را 
اخلـرو  مـن   ويدرن إىل االستثرائ يف ااترا  سيادة القـاننن والتشـ ي  رلـب ايفـنائ مـن أجـل       

 املأز  السياس .
 

 االجتثارات املعقندة يف بيساو -باء  
مت تعديل ا دول الامي للطعثة نتي ة لــتأ ر ا يف الن ـنل بسـط  الضـطا  الكثيـف.       - 34

ولدم و نل أاراد بعثة جملس األمن إىل بيساو، تسـلثنا جمثنرـة مـناد إاا ـة بايفالـة األمنيـة       
بيسـاو. وبعـد ذلـك، انتقـل      -يف الطلد من مكت  األمم املتحدة املتكامل لطناء الس   يف غينيـا  

قهتر ايفكنمة، ايا اجتث  ئييساه لفترة قهتـ ة بـرييس الـنزئاء كـائلن  كنئي ـا،      الناد إىل 
ئيـيس  ترأسـر  ووزير اخلائجية، أئتـنئ سـيلفا، قطـل االنضـثا  إىل بقيـة الناـد يفضـنئ اجتثـا          

ــنزئاء  ــة، وئياســة جملــس     واضــره ال ــيهم وزئاء اخلائجي ــر، مبــن ا ــد مــن أرضــاء اكنمت العدي
ــة، و  ــنزئاء والشــخون اليملاني ــب الاــق،    ال ــار . ويف وق ــدل، واالتهتــال االجتث ــداا ، والع ال

اجتث  أرضـاء الطعثـة رلـب اـدة بـرييس ا ثعيـة الن نيـة، سـيييانن كاسـاماحل وئيـيس ايفـا             
ــرأ  األ ضــر، دومينغــن  ســيثنيس     ، ايفــا  األاريقــ  ايفــاكم ــا وال لتحقيــق اســتق ل غيني

االجتثـار ، سـ تنئين بينتيـر،     ب يراحل وناي  ئييس اا  املعائضة الرييس ، اا  الت ديد
باسم ئيـيس ايفـا ، الـا  كـان  ـائ  الطلـد أثنـاء االجتثـا . ورقـد االجتثـا  اخلتـام  يف            
القهتر الرياس  م  الرييس  نسير مائين ااز. ويف هاية الايائة، ُرقـد ئكـن  ـحااة يف امل ـائ     

 ةمـــ  العـــا  يفشـــائ  ايـــر املثثـــل الـــدايم ألنغـــنال لـــدم األمـــم املتحـــدة واملثثـــل اخلـــال ل 
 بيساو وئييس مكت  األمم املتحدة املتكامل، ميغيل تروانادا. -غينيا 
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وئااق املثثل اخلـال لةمـ  العـا  أرضـاء بعثـة جملـس األمـن  ـ ل ايـ  اللقـاءات.            - 35
وقد ألغيب اللقاءات املقرئة م  اجملتث  املـدين، وأرضـاء األمـم املتحـدة، والسـلك الدبلنماسـ        

 بيساو.    نل الطعثة إىلبسط  تأ ر و
 

 املسايل الرييسية امل رواة - جيم 
 ايفالة السياسية - ١ 

ــة واألاـــاا      - 36 ــل ات الن نيـ ــ  السـ ــاء جملـــس األمـــن، يف اجتثارـــا م مـ أرـــر  أرضـ
السياسية، رن قلقهم إزاء املاا ر املرتط ة باستثرائ االـة رـد  االسـتقرائ السياسـ  يف الطلـد،      
كثــا أرربــنا رــن درثهــم الكامــل للســل ات يف تســنية املســايل السياســية وكفالــة حتقيــق           

ازرة الرييسية إىل بال كل ا هند بغية ال   اا ا ومظاملهـا  االستقرائ. ودرنا األ راى املتن
تقـد  رلـب الهتـعيدين    إاـراز أوجـر   السياسية والتحل  باملرونة لدم القيا  بالك. وأشائوا إىل 

، و ـن  20١4االقتهتاد  يف أرقا  جنا  االنتاابات العامة يف رـا    - السياس  واالجتثار 
يف املــخمتر الــدويل   تعهــدات الشــركاء الــدولي ن ومــن ذلــك إرــال ينطغــ  النكــنل رنــر، مــا 

   .20١5املعقند يف بروكسل يف آذائربمائ  
ــأرضــاء جملــس األمــن  أ ــا  و - 37 ــائ   - رييس غينيــاب بيســاو إىل أن يضــ  يف ارتطــائه ااث

بتعي  الـنزيرين   كنمةايفتشكيل إمتا  ارقليثية املترتطة رلب استثرائ االة ا ثند. و لطنا إلير 
تطقي  ومها: وزير املنائد ال طيعية ووزير اردائة الدا لية. وشددوا أيضـا رلـب أمهيـة ااتـرا      امل

 جياد ال لةزمة، وأشائوا إىل أن السياسـي  عضـعنن أيضـا لسـيادة القـاننن.     رسيادة القاننن 
يهـدى إىل  وناشدوا أ حا  املهتلحة الن ني  التن ـل إىل اتفـا  دايـم، مـن  ـ ل ايفـنائ،       

تنفيـا ار ـ اات الرييسـية،    تكنن شاملة لل ثي  وتخد  وظايفها من أجل ل اكنمة تشكي
يف ق ارات منها الداا  واألمن والعدالة. وشددوا أيضا رلب انايد املشـائكة السياسـية ونظـم    

 التعددية ايفابية يف العثليات الدكقرا ية.
حديات املخسسـية يف الطلـد   وأرر  ئييس ا ثهنئية رن التاامر بالتغل  رلب اي  الت - 3٨

وئأم أن األزمـة الرا نـة سياسـية ال ـاب  ولـاا       الدولة.وتعايا املهتايفة واسن أداء مخسسات 
أن الغايـة مـن املسـائ القـاننين  ـ  تكثلـة ا هـند السياسـية         أاـاد  اإها تت ل  اـ  سياسـيا. و  

اـد ا أن يايـد مـن    ارـاكم و رتثـاد رلـب   اقط، وينطغ  أال يكنن النه  النايد. اثن شأن اال
ــد نئ النضــ  و  ــخد  إىل  ت ــااترا      ككــن أن ي ــر ب تســييس القضــاء. وأر ــب ضــثانات بالتاام

ــم  ك    ــر اكـ ــائ إىل قطنلـ ــاي ، اأشـ ــاز القضـ ــرائات ا هـ ــاب     قـ ــأن ال ـ ــا بشـ ــدل العليـ ــة العـ ثـ
الدستنئ  للثرسن  الرياس  الـا  قضـب بتعـي  النايـ  الثالـا لـرييس ايفـا  األاريقـ           غ 
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جـا، ئييسـا للـنزئاء. وقـال إن رلـب ا ثيـ        دل غينيا والـرأ  األ ضـر، باسـ     لتحقيق استق 
 التقيد بالقانننحل وال أاد يعلن رلب القاننن.

ــا      - 3٩ ــب أن غيني ــيس الــنزئاء رل ــدد ئي ــاا  منــا       -وش ــا  متعــدد األا ــل بنظ بيســاو تعث
اابـا سياسـيا. وأشـائ إىل ال ـاب  شـطر الرياسـ  للنظـا  السياسـ ،          40، يضـم حنـن   ١٩٩4 را 

اهلي ات السـيادية   ضثنئييس ا ثهنئية وئييس ايفكنمة وئييس ا ثعية الن نية يعد اير الا  
، حبهتـنلر  20١4 انتاابـات تشـريعية يف رـا     أاـدث الرييسية. ورق  انز ايفا  األاريقـ  يف  

ايفـا  اكنمـة مـن ايـ  األ ـراى، اثـنح سـب اقايـ  وزائيـة إىل           مقعدا، شـكل  57رلب 
اا  الت ديد االجتثار  واقيطة لكل من األااا  الث ثة املتطقية املثثلة يف اليملـان. ويف  ـاا   
ــام  األمــم املتحــدة ارنيــاي  يف      الســيا  ارجيــاا، شــائكب ايفكنمــة، واالحتــاد األوئوا، وبرن

، تعهـد ايـر املـاحننن مبطلـ      20١4بيسـاو يف بروكسـل رـا      -نيـا  استضااة مـخمتر دويل لـدرم غي  
   ملينن دوالئ. 500بلينن دوالئ است ابة ل ل  ايفكنمة ايفهتنل رلب  2.١
ــة الســيد           - 40 ــن إقالــة اكنم ــيس ا ثهنئيــة م ــاا ي كنــ  ئي ــك الــا م ارجي ــد أن ذل بي

ثهنئيـة مطـادئة   . ويف وقـب الاـق، اتـا ئيـيس ا     20١5سيثنيس ب يـرا يف آ ربأغسـ س   
لــنزئاء، دون منااقــة ا جديــدا لئياســية، اعــي ن النايــ  الثالــا لــرييس ايفــا  األاريقــ  ئييســ  

بتعـي   القاضـ   ايفا . وأرلنب  كثة العـدل العليـا الاقـا رـد  دسـتنئية املرسـن  الرياسـ         
ــيد  ــيس         دالس ــ  ئي ــر،  ل ــنزئاء واكنمت ــيس ال ــتقالة ئي ــ  اس ــب الاــق، ورق جــا. ويف وق

هتــفتر ن ايفــا  األاريقــ  أن يســث  مرشــحا آ ــر. وقــد وااــق الســيد كنئي ــا، ب ا ثهنئيــة مــ
اكنمــة جديــدة يف تشــرين بعــد ذلــك النايــ  األول لــرييس ايفــا ، رلــب الترشــح، اشــك ل  

. و لــا إىل رــد  وجــند أزمــة سياســية ئا نــة بــالنظر إىل أن ا ثعيــة   20١5األولربأكتــنبر 
 الن نية وايفكنمة تقنمان بنظايفهثا.

نفب ئييس ا ثعية الن نية أيضا أن يكنن الطلد كر بأزمة سياسـية. وأكـد أن األزمـة    و - 4١
مــن أساســها بــدأت بإقالــة اكنمــة الســيد ســيثنيس ب يــرا،   اــا لكــل التنقعــات. ورــرس   
بإجياز األاداث السياسية الرييسية الـيت أرقطـب ارقالـة، ورلـب وجـر اخلهتـنل، تعـي  السـيد         

رائ اانـف الـاكر ركثـة العـدل العليـا، واملناقشـات الـيت جـرت يف         جا ئييسـا للـنزئاء، والقـ   د
الــاين  ــردوا مــن اثسة رشــر ا ثعيــة الن نيــة بشــأن برنــام  ايفكنمــة ووضــ  اليملــاني  الـــ

 ايفا  األاريق .
التـد ل  ”جم رـن  ااكنمة ئييس النزئاء نـ رد  اكتثال ور وة رلب ذلك، ئأم أن  - 42

لرييس ا ثهنئية، الا  يلنمر رلـب مسـخوليتر رـن املـأز ، مضـيفا أن الـرييس كـان         “املطاشر
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ــة، باالشــترا  مــ  نظ    ــة و ائســة ســل ة تنفياي ــة ايفكنمــة ايفالي ــر يف املن قــة يرغــ  يف إقال راي
 ارقليثية. دون
ــايق  وار ــا رلــب النقــب، ســل م زرــيم ايفــا  األاريقــ  ألرضــاء جملــس األمــن     - 43 النث

قترا  املضاد الا  قدمـر ايفـا  ئدا رلـب مشـرو  االتفـا  السياسـ  الـا  وضـعر         التالية: اال
ئيــيس ا ثهنئيــة، وامل اظــات األوليــة للحــا  بشــأن النثيقــة املقتراــة ومراســ ت ايفــا   
بشأن العثلية التشـاوئية. وأشـائ إىل النـه  الشـامل للحـا  األاريقـ  رقـ  االنتاابـات الـيت          

ــا    ــن  20١4جــرت يف ر ــا  مك  ــة     ، ال ــنم السياســية يف ايفكنم ــ  الق ــن ضــم اي ايفــا  م
ملشاكل الطلد. وشدد رلب أن ما يهم اابر أساسـا  ـن أن يـتم ااتـرا      منسقة والتروي  يفلنل 

، ومن   أمهية تقيـد ا هـات الفارلـة    مخسسات الدولةالقاننن وتعايا املخسسات الدكقرا ية و
   الن نية بقرائات اراكم.

س األمن رن أملهم يف أن يتفق أ ـحا  املهتـلحة الن نيـنن رلـب     وأرر  أرضاء جمل - 44
اــل هــاي  ملشــاكلهم، يف إ ــائ الدســتنئ، للحيلنلــة دون تهتــعيد النضــ  والتــأث  ســلطا رلــب    
السكان. وتسـاءلنا رثـا إذا كـان ايفـا  األاريقـ  مسـتعدا لتقـدمي تنـازالت سياسـية لتحقيـق           

  اه الغاية.
رن استعداد اابر للنظـر يف تقـدمي التنـازالت ال زمـة،      وأرر  زريم ايفا  األاريق  - 45

مـ  اـا  الت ديـد االجتثـار ، شـري ة أن تلتـا        شاملة لل ثي  مبا يف ذلك تشكيل اكنمة 
اي  األااا  بالقاننن. وئأم أن منااقة ايفا  األاريق  رلب اسـتقالة اكنمتـر إنيـا تشـكل     

، مخسسـات الدولـة  خسسـات القـاننن و  دلي  رلب أن ايفا  كان يتهترى حبسن نية وحيتـر  م 
كثا كان األمر بالنسطة لترشيح السيد كنئي ا ملنهتـ  ئيـيس الـنزئاء بـدال مـن زرـيم ايفـا .        
وبــي ن ا هــند الــيت بــاهلا اابــر للتنا ــل مــ  اــا  الت ديــد االجتثــار  وئيــيس ا ثهنئيــة   

 20١4انتاابــات رــا  ملناقشــة مقتراــات  ــددة. ودرــا ئيــيس ا ثهنئيــة إىل ااتــرا  نتــاي   
 ا  األاريق  بأن يترأ  ايفكنمة.والسثا  للح

وأشائ ناي  ئييس اا  الت ديد االجتثار ، متكلثا باسـم ئيـيس ايفـا ، إىل أنـر      - 46
دأ  اابـر رلـب التـروي  للسـ   واالسـتقرائ وأرـر         ،20١4  ل العثلية االنتاابية لعـا   

ى إن اـاز باالنتاابـات. ويف وقـب الاـق،     رن استعداده لتشكيل اكنمة تضـم ايـ  األ ـرا   
انضــم اــا  الت ديــد االجتثــار  إىل ايفكنمــة الشــاملة الــيت شــك لها الســيد ســيثنيس ب يــرا 

وأرر  رـن أسـفر ألن ايفـا  ي يقتـر  اتفاقـا سياسـيا لتشـكيل         رق  انز ايفا  األاريق .
يف اـا  الت ديـد   إىل شـراء ذمـم أرضـاء     ُزرـم،  نر سعب، اسطثاإاكنمة السيد كنئي ا، بل 
 ي ينااق اا  الت ديد رلب االنضثا  إىل ايفكنمة ا ديدة. االجتثار . وهلاا السط ،
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ايفكنمـة  ر رلب الـرغم مـن أن ايفـا  األاريقـ  يشـغل الرياسـة و      ويرم  اا ايفا  أن - 47
سـط   انقساماتر الدا لية، اليت ال تاال مشكلة مامنة،  ـ  ال اإن واألغلطية يف ا ثعية الن نية، 

 ـاا املـأز ، مشـ ا يف النقـب     رو  مـن  ا ائ  لةزمة الرا نة. وأكـد رلـب التـاا  اابـر بـاخل     
ايفـا  األاريقـ  الطلـد رلـب ارتطـائ أنـر        إىل اسـتعداده لنضـ  إ ـائ سياسـ  حيكـم مبنجطـر       ذاتر

 .20١4اهتل رلب أكي ردد من األ نات يف االنتاابات التشريعية لعا  
 

  ثعية الن نية يف االسايدة ايفالة  - 2 
ا هند املطاولــة رلــب الهتــعيد الــن ي مــن أجــل إجــراء   بــأرضــاء جملــس األمــن  أشــاد  - 4٨

ــيهم يف        ــة رــن أ ــنا م النتاــا   ثل ــط  حبري ــا  التع ــا اســت ا  الن ــات ناجحــة، اي انتااب
 ا ثعية الن نية، الاين يستحقنن ثقة اجملتث  الدويل.

كــاننن  23ملنااقــة رلــب برنــام  ايفكنمــة يف بيســاو أن رــد  ا - وذكــر ئيــيس غينيــا - 4٩
برملانيـا   ١5األولربديسثي جاء نتي ة ألزمة اادة يف الطلـد. اـايفا  األاريقـ  كـان قـد  ـرد       

من ايفا  و ل  إىل ا ثعية الن نية إزالة واليا م واالستعاضـة رنـهم بـي رين  ـن يريـدون      
ل ثعيـة. وكـان لقـرائ الل نـة سـح       التهتنيب لهتاحل الينـام ، الـا  قطلتـر الل نـة الدايثـة ل     

   الناليات اليملانية أثر سليب رلب أداء اليملان.
ةرضــاء لوتكلــم ئيــيس الــنزئاء لتييــر قــرائ الل نــة الدايثــة إزالــة الناليــات اليملانيــة   - 50

يف ايفـا ، بعـد أن انضـثنا إىل اـا  الت ديـد االجتثـار  وامتنعـنا        اخلثسـة رشـر   السابق  
. وواقــا للنظـــا   20١5احل برنــام  ايفكنمــة يف كــاننن األولربديســثي     رــن التهتــنيب لهتــ   
، قـا  ايفـا  بـاقترا  ودرـم مرشـح  يف االنتاابـات التشـريعية.        األاريقـ   األساس  للحـا  

م قطـنهلم شـروف ايفـا  ودرثهـ    قطل ذلك وبارضااة إىل ذلك، كان رلب املرشح  أن يعلننا 
ــر ــة،     ل ــم برنــام  ايفكنم ــارهم رــن در ــم ايفــا       . وبامتن ــة رشــر در ــدا اليملــانينن اخلثس اق

ورضنيتهم اير يف آن وااد. ور وة رلب ذلك، ال يتـيح القـاننن االنتاـاا وجـند مرشـح       
 مستقل  يف االنتاابات التشريعية.

ــة         - 5١ ــة الن ني ــا  األساســ  لل ثعي ــر، اســتنادا إىل النظ ــة أن ــة الن ني ــيس ا ثعي وأكــد ئي
إىل أرضـاء جملـس األمـن ، التثسـب ا ثعيـة اتـنم  نتـها         امنـهث والدستنئ اوقد سلم نساا 

ــة        ــندوا يســتنانن شــروف األ لي ــاني  اخلثســة رشــر ي يع ــة    لهتــب إىل أن اليمل األ  قي
وزرـم أن الـرييس واليملـاني      النائدة يف القاننن االنتااا وال زمـة للحفـاع رلـب مقارـد م.    

ضاة  كثـة بيسـاو ارقليثيـة لكـ  يهتـدئ اكثـا       اخلثسة رشر امل رودين ااولنا إغراء أاد ق
   ثانيا يتناق  م  قرائ سابق للثحكثة ذا ا لهتاحل ايفا  األاريق .
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كـاننن   ١٨يف ُأجريـب  ينـام  ايفكنمـة   لإىل أن املناقشة الثانيـة  ئييس ا ثعية وأشائ  - 52
ــها األرضــاء الســابق   كــالك يقــ  ون اخلثســة رشــر يف ايفــا  األار نالثاينربينــاير، وقــا  بعرقلت

كــاننن الثاينربينــاير، اارُتثــد  2٨اــا  الت ديــد االجتثــار . واســتخنفب املناقشــة أ ــ ا يف  
 الينام  يف غيا  األاراد اخلثسة رشر املشائ إليهم أر ه واا  الت ديد االجتثار .  

وأشائ أيضا إىل أن ا ثعية الن نية قامب، بناء رلـب  لـ  ايفـا  األاريقـ ، بإنشـاء       - 53
الفسـاد وارسـنبية وإسـاءة    هـا  للتحقيق يف  حة ا رايم املارنمة مـن قطـل الـرييس، مبـا اي      نة

رلب أن ينـاقشش تقريـر الل نـة يف الـدوئة املقطلـة لل ثعيـة. وزرـم أن         ،استادا  إيرادات الدولة
 ـن  االفـات الـيت ائتكطـها    املالرييس انتابر القلق مـن أن تقـن  الل نـة بـدال مـن ذلـك بكشـف        

 وه.مخيد أو
والا  زريم ايفا  األاريق ، من جانطر، أن املخسسة املاتهتة بتسنية قضية األاـراد   - 54

ــة   ــدل اخلثســة رشــر  ــ   كث ــاني  الســابق  اخلثســة رشــر      الع ــا. وأشــائ إىل أن اليمل العلي
كــاننا ملتــام  بتعايــا الســ   وايفــنائ، ينطغــ  رلــيهم أن يــا طنا إىل اركثــة وأن يقــدمنا   إذا

قضيتهم. وككن للحا  األاريق  أن يعيد النظر يف منقفر، إذا مـا  لـ    املخيدة ليف   اي  ا
   منر ذلك األاراد اخلثسة رشر وارتائوا رن أاعاهلم.

وأكد ناي  ئييس اا  الت ديد االجتثار  املكانة الرييسية اليت حيظب هبـا اابـر يف    - 55
ــة يف ظــل اهتــنلر رلــب    ــة الن ني ــر يف  ســطا  شــر  أمقعــدا. و 4١ا ثعي املركــا ايفــايل يفاب

ارم مـن رـد  واـاء ئيـيس الـنزئاء بااجـال القانننيـة لتقـدمي         ا ثعية، مسل ا الضنء رلب ما ُي
. وأضــاى أن ايفــا  األاريقــ   ســر القضــية يف اركثــة      ثــان  برنــام  ايفكنمــة لتهتــنيب   

 حيتر  قرائ اركثة. الو
 

 ايفنائ - 3 
درنة أ حا  املهتـلحة الـن ني  إىل منا ـلة االلتـاا      دأ  أرضاء جملس األمن رلب  - 56

بايفنائ السياس  ايفقيقـ  للاـرو  مـن املـأز  والناـاء بـالنرند االنتاابيـة املقدمـة إىل شـع           
 بيساو. - غينيا
بعثلية التشاوئ الـيت بـدأ ا، بنـاء رلـب  لـ  مـن        بيساو األرضاَء - وأبل  ئييس غينيا - 57

ــا    ــة، للثس ــة الن ني ــيس ا ثعي ــ       ئي ــاه املشــاوئات اي ــائ  يف   ــة. وش ــب اــل األزم ردة رل
، واألااا  السياسـية، سـناء منـها    الن نية أ حا  املهتلحة الرييسي  يف الطلد، و م ا ثعية

حبضـنئ  ـثل  رـن    اليت هلا مقارد يف اليملان أو اليت ليس هلا مقارد، واجملتث  املـدين، وُرقـدت   
اارــة الطلــدان النا قــة باليتغاليــة، وا ثارــة االقتهتــادية  اجملتثــ  الــدويل ااالحتــاد األاريقــ ، و 
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ــم املتحــدة .   را     ــا، واالحتــاد األوئوا، واألم ــدول غــر  أاريقي ــدة   ل ــك ر ــا  ذل ــد يف أرق ق
ــا  لتحقيــق           ــة التن ــل إىل اتف ــراى الــزنا  بغي ــات تشــاوئية ثناييــة مشــتركة مــ  أ  اجتثار

ر  التشـريعية ايفاليـة. وبنـاء رلـب ذلـك، اقتاــ      االسـتقرائ يف ايفكـم إىل اـ  انتـهاء واليـة اهلي ـة      
اي  األ راى رلب مشرو  االتفـا ، ولكـن كـان     وقد رلقب .مشرو  اتفا  سياس  برملاين

قهتـائم  طـال  أن يبـ الـرييس  ال ياال يتع  تنسيق مقتراا ا كثا كان مقرئا يف الطداية. وتعهد 
لحة الـن ني  وضـثان   اهـم مشـتر  بـ  أ ـحا  املهتـ     تشـ ي  التن ـل إىل   مـن أجـل   جهده 

 استقرائ ايفكم.
وأكد ئييس ا ثعية الن نية أنر نظرا ألن املناضل  السابق  اخلثسة رشر يف ايفـا    - 5٨

ردوا مـن ايفـا ، اـإهم كـاننا يفتقـرون إىل الشـررية املخسسـية ال زمـة         األاريق  كـاننا قـد  ُـ   
بيسـاو. وكـان    - ئيـيس غينيـا   للثشائكة إىل جان  املخسسات يف رثلية التشاوئ اليت أ لقهـا 

 لـ  أن ُتعقــد رلـب مســتنم   إذ رلـب  ـيغة املشــاوئات،   بالفعــل ايفـا  األاريقـ  قــد ااـت     
رلـب أنـر   ئيـيس ا ثعيـة   مخسسات الدولة، مبـا يف ذلـك الرياسـة وايفكنمـة وا ثعيـة. وشـدد       

ييس ن اخلثســة رشــر، وقــال إن الــرون امل ــرودناليملــانييشــائ  ايــر يشــائ  يف أ  اــنائ  لــن
   العليا بدال من ذلك. العدل كان ينطغ  لر أن حييل قضية األاراد اخلثسة رشر إىل  كثة

تأكيـد اسـتثرائ اسـتعداد اابـر ل يـراف يف اـنائ مـ         األاريقـ   وكرئ زريم ايفـا    - 5٩
ورلـب  األااا  السياسـية ومـ  مخسسـات أ ـرم مـن أجـل إجيـاد اـل دايـم للحالـة الرا نـة.            

ئاـ   ـيغة املشـاوئات الـيت درـا إليهـا الـرييس، والـيت          ا ثعيـة، وئيـيس  ئييس النزئاء غرائ 
ينطغ  أن تظـل رلـب مسـتنم مخسسـات الدولـة. ورلـب الـرغم مـن  ـاا النضـ ، قـد  ايفـا              

   األاريق  اقترااا مضادا ملشرو  االتفا  السياس  األويل الا  تقد  بر الرييس.
ضروئة إجراء انائ و ـي رثيـق    وأ ر ناي  ئييس اا  الت ديد االجتثار  رلب - 60

بيساو مـن األزمـة، وأكـد ألرضـاء جملـس األمـن التـاا  اابـر مبنا ـلة إيـ ء            - للارو  بغينيا
 مهتلحة الطلد.ا اير األولنية للحنائ مل

 
 الن نية واالجتائ باملادئات، واقن  ارنسان ري وا ركة املنظثة  ،األمن - 4 

السلطية ارتثلة لةزمة رلب الطي ة األمنيـة ورلـب شـع      أكد أرضاء جملس األمن ااثائ - 6١
بيساو، اض  رن أمهية حتسـ  الظـروى املعيشـية للسـكان، مشـ ين يف نفـس النقـب         - غينيا

إىل السيا  ارقليث  للس   واألمن. وشددوا رلب أمهية تسي  دوئيات رلب ايفدود من أجـل  
ملنظثــة رــي الن نيــة. وأشــائوا إىل ااتثــال التهتــد  للتهديــد الــا  تشــكلر شــطكات ا ركــة ا
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، مثـل االجتـائ باملاـدئات، بـل وإىل إمكانيـة اسـتفادة       الن نيـة  للحـدود  العـابرة  األ  ـائ تفاقم 
 بيساو. - يف غينياالسايدة ا ثارات ارئ ابية املت راة من ايفالة 

اريقيـا يف  وكرئ أرضاء جملس األمن درثهـم لطعثـة ا ثارـة االقتهتـادية لـدول غـر  أ       - 62
بيساو، من أجل املسامهة يف تعايـا األمـن يف الطلـد. وأشـائوا أيضـا إىل املسـامهة املاليـة         - غينيا

   املقدمة من االحتاد األوئوا هبدى تأم  تشغيل الطعثة.
ــة، وأكــد ألرضــاء جملــس األمــن أن بلــده ع ــط      - 63 وئاــ  ئيــيس الــنزئاء بــدرم الطعث

تثســا درــم اجملتثــ  الــدويل يف  ــاا الهتــدد. وشــدد رلــب ر ــ   ق ــار  الــداا  واألمــن، مل
رثليـة  ضروئة اتاذ ترتيطات مالية  ددة لضـثان تنفيـا مرالـة التسـريح وإرـادة اردمـا  مـن        

ار   . وأ ر رلب أن العسكري  أبدوا ار ـهم رلـب التسـريح والعـندة إىل ايفيـاة املدنيـة       
 ُوردوا هبا. واستعداد م لالك، شري ة أن يتلقنا األمنال اليت

بيساو بالعا  األول من تنلير مقاليد ايفكم ألنـر كـان  اليـا مـن      - وأشاد ئييس غينيا - 64
والقتــل والضــر  واالرتقـال التعســف . ويف املقابــل، متـب كفالــة اريــة    النـائ اـنادث إ ــ    

 رن امليدان السياس . مبنأمالتعط  والهتحااة، وظلب القنات العسكرية 
 

 حدةاألمم املت - 5 
 - الـدوئ الــا  يخديـر املثثـل اخلــال لةمـ  العـا  يف غينيــا     أمهيـة  شـدد الـرييس رلــب    - 65

بيسـاو، وأرـر  رـن     -بيسـاو وئيـيس مكتـ  األمـم املتحـدة املتكامـل لطنـاء السـ   يف غينيـا          
شكره لر رلب ما حتلب بر من  ي ورلب ا هند اليت باهلا يف تيس  رثلية التشـاوئ بغيـة إجيـاد    
ال لةزمة. كثا ئا  بقرائ جملس األمن متديد والية املكت  املتكامل من أجـل ارسـها  يف   

قهتـائم  طـال  أن يإ ـ   ق ـا  األمـن. وتعهـد بـ      وتفعيـل يادة القـاننن والدكقرا يـة   تن يد س
بيساو إىل شريك منِت  لةمم املتحدة. ويف  ـاا الهتـدد،  لـ      - من أجل حتنيل غينياجهده 

لطلــد إىل رثليــات افــ  الســ  ، و ــن لمــن أرضــاء اجمللــس النظــر يف رــندة القــنات املســلحة  
 ييس النزئاء.ال ل  الا  تقد  بر أيضا ئ

وأشاد ئييس ا ثعيـة الن نيـة أيضـا مب لـس األمـن لتثديـده واليـة املكتـ  املتكامـل،           - 66
ودرا إىل إرادة حتديد النالية لتثك  املكت  مـن تعايـا مطـادل الدكقرا يـة. واقتـر  أيضـا أن       

الــدرم الهتــادئ بــر تكليــف  تقــدمي مــن أجــل ايــر قــدئ أكــي مــن التــد ل   دوئبــاملكتــ  قــن  ي
 كااحة االجتائ باملادئات والت رى العنيف.مل
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 م اظات -دال  
ئا  أ حا  املهتلحة الن نيـنن بايـائة أرضـاء جملـس األمـن، الـيت ارتيو ـا دلـي           - 67

بيسـاو، اضـ  رـن التـاا  اجمللـس بـدرم ا هـند الـيت          - رلب األمهيـة الـيت ينليهـا اجمللـس لغينيـا     
 يطاهلا الطلد يف سطيل حتقيق االستقرائ.

انقسا  شديد، ودرن ـا إىل إر ـاء   تعاين من والا  أرضاء جملس األمن أن األ راى  - 6٨
األولنيــة للحــنائ يف اــل   اا ــا، واقــا لقــنان  الطلــد ودســتنئه. واتفقــنا رلــب أن مشــاكل   

، مســل   الضــنء رلــب أمهيــة ااتــرا  ســيادة القــاننن   الشــع بيســاو جيــ  أن حيلــها  - غينيــا
العقــا  وتعايــا املســاءلة. وينطغــ  أن يكــنن الطحــا رــن االســتقرائ   ومكااحــة اراــ ت مــن  

السياســ  الــدايم ضــروئة بالنســطة للســل ات الن نيــة مــن أجــل معا ــة مشــاكل النــا  وتلطيــة  
ااتياجا م املاسة. ويت ل  ذلك من ايفكنمة أن تخد  دوئ ا التنفيا  ومن ا ثعية الن نيـة  

ضـاء اجمللـس رلـب أن ايفالـة  شـة، إال أهـم أقـروا يف        أن تخد  مهامها واقا للقاننن. وأكـد أر 
نفس النقب بأن اال ت اات السياسية يف  فنى ال طقـة السياسـية واألجهـاة السـيادية ككـن      

 املرونة. قدئ منإجياد ايفلنل وإظهائ بالها بفضل التحل  بالهتي وااللتاا  
  

 السنغال   -ئابعا  
 معلنمات أساسية -ألف  

، قــا  أرضــاء جملــس األمــن بايــائة إىل داكــائ يف املرالــة       20١6آذائربمــائ   ٨يف  - 6٩
أرضـاء   األ  ة من مهثتهم. وترأ  الطعثة املثثـل الـدايم ألنغـنال لـدم األمـم املتحـدة. ورقـد       

غــر  أاريقيــا ومن قــة الســاال،   مــ  لأول اجتثــا  مــ  قيــادة مكتــ  األمــم املتحــدة الطعثــة 
ــا  الــل  الســنغال،  الســلك الدبلنماســ  املعتثــد يف  ــا ، والهتــ ،   ال ارنســا االســنغال وغامطي

ــا       ــ د  وغيني ــا وكــابن ا ــان االســنغال وغامطي ــا ، والياب  -واالحتــاد الروســ  االســنغال وغامطي
ــا وكــابن اــ د  وبنئكينــا ااســن ، وإســطانيا االســنغال ،      ــا االســنغال وغامطي بيســاو ، ومالياي

اجتثعـنا مـ    يـة  ارـدة بلـدان . ويف وقـب الاـق،      الطنليفائ -وأوكرانيا، وازنوي  ااهنئيـة  
 ئييس السنغال، مك  سال.  

 
 االجتثارات   -باء  

غــر  أاريقيــا ومن قــة الســاال لكــان اهلــدى مــن الايــائة إىل مكتــ  األمــم املتحــدة   - 70
تطادل املعلنمات بشأن ايفالة السياسية واألمنية يف غر  أاريقيـا ومن قـة السـاال، واال ـ       

تنفيا استراتي ية األمم املتحـدة املتكاملـة ملن قـة السـاال. وكانـب الطعثـة ترمـ          رلب مستنم
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كالك إىل تقييم تنفيا قرائ دم  مكت  األمم املتحدة لغر  أاريقيا ومكت  املطعـنث اخلـال   
 . وكانـب الايـائة ار ـة ألرضـاء     S/2016/89لةم  العـا  إىل من قـة السـاال اانظـر النثيقـة      

جملس األمن لنإررا  رن درثهم الكامل للثثثل اخلال لةم  العـا  لغـر  أاريقيـا ومن قـة     
الســاال والترايــ  باألنشــ ة الــيت يضــ ل  هبــا املكتــ  يف إ ــائ واليتــر. أمــا االجتثــا  مــ     

   واألمـن يف  تطـادل املعلنمـات بشـأن حتـديات السـ      ـن  السلك الدبلنماس  اكان اهلدى منر 
 بيساو والسنغال. -املن قة وبشأن زيائة اجمللس إىل مايل وغينيا 

وو ف املثثـل اخلـال لةمـ  العـا ، يف م اظاتـر، ايفالـة يف املن قـة دون ارقليثيـة          - 7١
يـااالن  اجملتث  الـدويل ال  ئد التحديات األمنية ومنضن  واالة تنفيا والية املكت . وأبرز أن 

ئياســة مكتــ  األمــم أن تــنىل اقشــات ا ائيــة يف املن قــة. وأشــائ إىل أنــر، منــا  يف  ــثيم املن
يشهد ا هند املتاايدة الرامية إىل حتس  التنسيق والتعـاون رلـب   اتئ املتحدة لغر  أاريقيا، ما 

جملثنرـة اخلثاسـية   ا حتاد األاريق  والتاب  ل  واألمن  يكل الس ومن ذلك الهتعيد ارقليث ، 
غــ ه مــن لنإئ ــا  وبــأن الطلــدان معرضــة لســاال. وقــال إن يف املن قــة وريــا أكــي  ملن قــة ال

 .مرلب تنايد القناألمر الا  أوجد تهتثيثا مشتركا التهديدات األمنية، 
ويف وقب الاق، رقد أرضاء جملس األمن اجتثارا م  ئييس السـنغال بهتـفتر ئيـيس     - 72

ا ثارة االقتهتادية لدول غر  أاريقيا. وحتاوئوا معر بشأن ايفالـة يف غـر  أاريقيـا، اـأرربنا     
رن ا تثامهم بتقييثر للثسايل اليت تخثر رلب املن قـة، مبـا يف ذلـك   ـر ارئ ـا . وأ لعهـم       

الة يف مايل، وأرر  رـن ضـروئة ضـثان السـ مة ارقليثيـة للطلـد. وأشـائ        آئاير بشأن ايفرلب 
 ضـ    بناليتـها يف ضـنء أرثـال العنـف ايفاليـة الـيت        لطعثـة املتكاملـة   الإىل أنر ينطغـ  متكـ    
 تتضرئ منها مايل.

وايثــا يتعلــق بارئ ــا ، شــدد رلــب ال ــاب  رــي الــن ي للثشــكلة ودرــا إىل تضــاار    - 73
مكااحة ا ثارـات ارئ ابيـة يف املن قـة. وأشـائ أيضـا      أرثال   الدويل كلر لدرم جهند اجملتث
 اا التهديد.يف جمال التهتد  هلقدئا ا بتنثية بلدان غر  أاريقيا قيا  إىل ضروئة 

بيسـاو، قـال إن    -ال األزمة يف بنئوند  وغينيا يف آئاير استفسائ بشأن وئدا رلب  - 74
 ن السط  الرييس  لةزمة، نظرا إىل أنـر ين ـن    بيساو  -غينيا النظا  شطر الرياس  امل طق يف 

رلــب مهتــادئ متعــددة للســل ة. واقتــر  مراجعــة الدســتنئ لتســنية  ــاا النضــ  يف املســتقطل،    
 س ايفايل.اىت هاية والية الرييسنية واا السل ات رلب العثل 

 -وشدد أيضا رلب دوئ ا ثارة االقتهتادية لـدول غـر  أاريقيـا يف اـل أزمـة غينيـا        - 75
 -بيساو والهتعنبات املالية اليت تناجهها بعثة ا ثارة االقتهتادية لدول غر  أاريقيا يف غينيـا  

ف رنـ أكد أنـر ككـن أن تنـدل  أرثـال     بيساو، اليت تخد  دوئا  اما يف  نن السلم واألمن. و

http://undocs.org/ar/S/2016/89
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الســـنغال وأاــاد أن  بيســاو نتي ــة مشــاكل ماليــة،      -لــن اضــُ رت الطعثــة إىل مغــادئة غينيــا      
 ملينن دوالئ لدرم الطعثة. 20 ا  هتهتب مياانية سننية قدئ

ــان يف بنئونــد      - 76 ــائ الناــد الرايــ      26و  25يف وأوضــح أنــر ك شــطافرباياير يف إ 
إثينبيــا وجنــن  أاريقيــا وغــابنن  املســتنم ل حتــاد األاريقــ ، الــا  كــان يضــم أيضــا ئ ســاء 

ــي  نكــنئوناياا، إجــراء اــنائ شــامل مــ  ايــ       ــنا إىل ئيــيس بنئونــد ، ب ــا. و لط ومنئيتاني
أ حا  املهتلحة يف بنئوند ، مبن اـيهم أول ـك الـاين غـادئوا الطلـد، وإ ـ   سـرا  ايـ          

 الس ناء السياسي .  
يفـــنائ بـــ  يف تيســـ  ايي، ئيـــيس أوغنـــدا، يـــنوير  منســـيف دوئ وأشـــائ إىل أمهيـــة  - 77

األ ـراى الطنئونديــة وإجيــاد ســطل لتافيــف التـنترات مــ  ئوانــدا. وقــال إن االحتــاد األاريقــ    
ــل   ــراقط  العســــكري    ١00ينطغــــ  أن يتــــنىل املفاوضــــات يف بنئونــــد ، وس ســ  مــــن املــ

عثـة  من مراقيب اقن  ارنسان إىل الطلـد بعـد أن ئاـ  الـرييس قطـنل اقترااـر إيفـاد ب        ١00و 
 أاريقية يفف  الس  . و ل  إىل جملس األمن أن يقد  الدرم لطعثة املراقط  إىل بنئوند .

 
 املسايل الرييسية امل رواة   -جيم  

 االنتاابات - ١ 
هبـا ايثـا يتعلـق     قد  املثثل اخلال إاا ة إىل األرضاء بشأن املسار  ايفثيدة اليت قـا   - 7٨

باالنتاابات يف بنن والني ر واالستعدادات املستثرة يف كابن اـ د . اطاهتـنل االنتاابـات    
يف بنن، قال إنر راد للتن من الطلد ايا ُنظثب بن ا  ا نلة األوىل من االنتاابات الرياسـية  

يــتع   تهتــنيب الــيتبط اقــات التتهتــل بعــد محلــة ســلثية. وكانــب املســألة اخل ايــة النايــدة   
ي تنز  يف النقـب املناسـ . وأوضـح     20١6استادامها، نظرا ألن الط اقات الطينمترية لعا  

ــة رــن الشــركاء الــدولي ، مبــا يف ذلــك االحتــاد األاريقــ  وا ثارــة       كيــف تــنىل بن ــا ، نياب
ــادة      االقتهتــادية لــدول غــر  أاريقيــا وجملــس الناــا  املنجــند يف بــنن لر ــد االنتاابــات، قي

بــ  اركثــة  االلتطــا  الــا  أثــائ اخلــ ى     املســار  ايفثيــدة لتســنية  ت يف إ ــائ املشــاوئا
الدستنئية والل نة االنتاابية الن نية املستقلة بشأن  اه املسألة. وقال إنر سينا ل، بالتعـاون  

ــدة       ــال املســار  ايفثي ــدولي  اا ــرين، ب ــ  الشــركاء ال ــراء  م ــة  يف ضــنء إج ــة الثاني يف ا نل
 آذائربمائ .   2٩
ــة األوىل مــن االنتاابــات قــد جــرت ب ريقــة      - 7٩ ــالني ر، أوضــح أن ا نل وايثــا يتعلــق ب

سلثية، رلب الـرغم مـن ايفالـة املعقـدة للغايـة ايـا ُسـ ن أاـد املرشـح  للرياسـة والـرييس            
السابق لليملان،  اما أمادو، بتهم االجتائ باأل فال. وأشائ إىل أن  ـاه املسـألة قانننيـة أساسـا     
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ــدم شــعنئا كــط  باملســخولية اــىت اان.      وأن اــا  ا ــنفس وأب ــن ب ضــطط ال ــادو ت لســيد أم
لـر اريقـا    آذائربمـائ ، وأن  20وأضاى أن من املقرئ إجراء ا نلة الثانيـة مـن االنتاابـات يف    

يف امليدان، وأنر سينا ل مسارير ايفثيـدة يف  ـاا الهتـدد. وايثـا يتعلـق بكـابن اـ د ، أشـائ         
ل جتثــا  بــالرييس وا هــات الفارلــة الرييســية األ ــرم يف العثليــة إىل أنــر سيســاار إىل برايــا 

آذائربمـائ . وايثـا يتعلـق بايفالـة      20االنتاابية لتش يعهم رلـب تنظـيم انتاابـات سـلثية يف     
دكقرا يـة متينـة يف   بارتطائ ـا   سـتحقها تالسياسية يف السنغال، أكد أن السـنغال تتثتـ  بسـثعة    

رلــة الســنغالية رلــب إجــراء مناقشــة  اديــة يف ضــنء اســتفتاء   أاريقيــا وأنــر يشــ   ا هــات الفا 
 آذائربمائ  بشأن ار  اات الدستنئية.   20
 

 ارئ ا  والت رى العنيف - 2 
ايثا يتعلق بالتحديات األمنية اليت ت راها اارة بنكن ارا  يف من قة اـنس حبـ ة    - ٨0

ا  لنسـط أاريقيـا، رطـد اهلل بـاتيل ،     تشاد، أشائ املثثل اخلال إىل أن املثثل اخلال لةمـ  العـ  
قا   نلة يف الطلـدان املتضـرئة مـن أنشـ ة اارـة بنكـن اـرا . ويف  ـاا الهتـدد، زائ ك مهـا           

ــاد ومقــر      ــددة املشــتركة القــنة نــة اــنس حبــ ة تش يف اجنامينــا، ايــا مت   ا نســيات املتع
لـدان املعنيـة ورلـب مسـتنم     إ  رهثا رلب التقد  اررز ايثا يتعلق بتنسيق ارجـراءات بـ  الط  

نشر القنات. وأبرز أن الطلدان قد جتاوزت املستنم الـا  رينـر االحتـاد األاريقـ  ل نتشـائ يف      
ارد. وأشائ إىل أن قنات من الكـام ون وني  يـا تعثـل معـا للقيـا        ٨ 500و ن القنة إ ائ 

سـط أاريقيـا شـ عا    بعثليات ري ايفدود ضد اارة بنكن ارا . وقال إنر واملثثـل اخلـال لن  
متاثليــة الـيت تشــنها اارــة    الــايفـر   يف مناجهــة الـدول املعنيــة رلـب تعايــا جطهتــها املناـدة    

بنكن ارا ، ودرا إىل تضاار ا هند ب  االحتاد األاريق  و نة ايفنس ايثا يتعلـق بايفهتـنل   
ضـثان و ـنل   رلب املنائد. وشدد رلب أنـر ال بـد مـن حتسـ  التنسـيق مـ  االحتـاد األاريقـ  ل        

ئايـ  املسـتنم يف أيائربمـاين    ا تشـاوئيا  اجتثارـ أاـاد أن  . والقنةإىل املقدمة ريه املنائد الدولية 
رلـب   ـاا االجتثـا    أن حيضـروا  الطلدان املعنية. وشـ   بقـنة الشـركاء الـدولي  رلـب      سيضم 

 أئا  مستنم.  
وئدا رلــب املاــاوى الــيت أرــر  رنــها بشــأن التهديــد املتاايــد الــا  كثلــر ارئ ــا      - ٨١

والت رى العنيف يف اجملتثعات ارلية، أشائ إىل أن السط  ا ائ  للت رى العنيـف  ـن تـدين    
ــة   ــة االجتثاري ــادة     ومســتنم التنثي ــة الفــرل املتااــة. وأكــد رلــب ضــروئة زي االقتهتــادية وقل

ــة االيــا رــن  ريــق إ ــائ األمــم املتحــدة      التعط ــة، كثــا تقــن  هبــا  أارقــة األمــم املتحــدة الق ري
للثســاردة ارنياييــة، ملعا ــة التــهثيش االجتثــار  واالقتهتــاد ، وتقــدمي الــدرم للث تثعــات   
ارلية املتضرئة من اارة بنكن ارا . وشـدد رلـب أن ذلـك سـيكنن وسـيلة رضـعاى قـدئة        
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تدم  اجملتثعات ارلية، نظرا إىل أن اارة بنكن اـرا   ارئ ابي  رلب بناء الشطكات والقتل و
تتلقب الدرم من كل جهة رلب ما يطدو، مبا يف ذلك اركة الشطا  وتنظـيم الدولـة ارسـ مية    
يف العرا  والشا . وشدد رلب أن الشطا  يف املنا ق املتضرئة من اارة بنكن ارا  يف الـال  

هلـم اـرل اجتثاريـة    تتـا   لني ر وتشاد ينطغـ  أن  الكام ون، والال شر  ني  يا، وجنن  ا
 لفتح تلك املنا ق.   أكثر واقتهتادية ابتكائية

 
 دم  املكتط  - 3 

ايثــا يتعلــق بقــرائ جملــس األمــن دمــ  مكتــ  األمــم املتحــدة لغــر  أاريقيــا ومكتــ     - ٨2
اتـاذ   املطعنث اخلال لةم  العـا  ملن قـة السـاال، قـد  املثثـل اخلـال تأكيـدات بأنـر جيـر          

  نات للثض  قدما يف رثلية الدم . وراد اريق تقيـيم تقـي لتـنه إىل نينيـنئ ، وسينا ـل      
قيــادة إدائة الشــخون السياســية وإدائة الــدرم  ا  ســتقره العثــل بشــأن مشــرو  التن ــيات الــ 

يـد  امليداين يف األمانة العامة، بالتشاوئ م  الطعثة. وقال إنر يتنق  أن ُيعتثـد اهليكـل املناـد ا د   
 الدم . من أجل حتقيقذلك، يعثل الفريق بالفعل غضنن  ئأيا يف األسابي  القادمة. ويف

وايثا يتعلـق بتنفيـا اسـتراتي ية األمـم املتحـدة املتكاملـة ملن قـة السـاال، أبلـ  جملـس            - ٨3
جملثنرـة اخلثاسـية ملن قـة السـاال يف نناكشــنف.     امـ    ليـة اتهتــال  بأنـر جيـر  إنشـاء    األمـن  

لعثل سيسـتثر يف إ ـائ مـن التـيزئ بشـأن مسـايل ايفنكثـة والقـدئة رلـب الهتـثند           وأكد أن ا
لديـر  األمي يف من قة الساال م  شركاء دولي  آ رين، مبا يف ذلك االحتـاد األوئوا، الـا    

 ــن أيضــا اســتراتي ية  ا ـــة بــر ملن قــة الســاال، ومـــ  برنــام  األمــم املتحــدة ارنيـــاي .          
لــة ملكااحــة ارئ ــا  والت ــرى العنيــف، أقــر  بــأن الطلــدان املعنيــة  يتعلــق بــا هند املطاو وايثــا
مبطادئات  يطـة، إال أن املـنائد تشـكل حتـديا. ولـالك درـا إىل جتديـد الـدرم مـن جانـ             تقن 

 الشركاء الدولي .
ــر منظثــة       - ٨4 ــدان يف املن قــة، أشــائ إىل تقري ــة الطل ــأث  الفســاد رلــب تنثي ــق بت وايثــا يتعل

جـدا.  تدنيـة  ة، الا  نا رلب أن الطلدان يف غر  أاريقيا ال تاال حتتل مرتطـة م الشفااية الدولي
طاهلا بع  الطلدان، مثل ني  يا، من أجل مكااحة الفساد، مشـددا رلـب   يا هند اليت شاد بوأ

أن جنــا  ني  يــا ســيثثل نينذجــا ُيحتاــام للطلــدان األ ــرم، وأنــر نظــرا ألمهيــة  ــاا الطلــد يف   
دد  دم جناار. ورلب الهتعيد ارقليث  ومـن  ـ ل ا ثارـة االقتهتـادية     املن قة، اسنى يتر

لدول غر  أاريقيا، كان مثة بع  املطادئات الرامية إىل تعلم كل من  يات اا ـر، كثـا يف   
 رثليات شراء أكثر شفااية.  استحداث مثال 
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 القر نة - 4 
ايثا يتعلق بالقر نة واألمـن الطحـر ، أشـائ املثثـل اخلـال إىل أنـر اضـر مـ  املثثـل           - ٨5

اخلال لنسط أاريقيا اجتثارـا ئايـ  املسـتنم بشـأن األمـن الطحـر  يف  لـي  غينيـا، ُرقـد يف          
ــدول غــر         ــد ضــم االجتثــا  كــ  مــن ا ثارــة االقتهتــادية ل ــد  يف شــطافرباياير. وق ياون

ية لدول وسط أاريقيا، و نـة  لـي  غينيـا، وشـركاء دولـي  منـهم       أاريقيا، وا ثارة االقتهتاد
ارنسا، واالحتاد األوئوا، وجمثنرة أ ـدقاء  لـي  غينيـا التابعـة جملثنرـة الـدول السـط ، بغيـة         

مركا التنسيق الدويل املعي بالسـ مة واألمـن يف املن قـة الطحريـة لنسـط       تفعيلاملض  قدما يف 
القـائة، سـنى يـنظم االحتـاد األاريقـ  مـخمتر قثـة يف تنغـن يف         وغر  أاريقيا. ورلب مسـتنم  

تشرين األولربأكتنبر بشـأن األمـن الطحـر  لطحـا السـطل والنسـايل امل يثـة لكـطح األنشـ ة          
ارجراميــة الــيت تشــكل  رقــا   ــ ا للســ   واألمــن امل اــي  يف ايــ  أحنــاء ايفيــا الطحــر    

 األاريق ، مبا يف ذلك يف  لي  غينيا.  
 

 املرأة والس   واألمنبشأن   2000ا ١325تفعيل قرائ جملس األمن  - 5 
ــرائ    - ٨6 ــل الق ــق بتفعي ــ  األمــم املتحــدة   إ ــائ يف   2000ا ١325ايثــا يتعل ــة مكت والي

ــات     لغــر  أاري ــل اخلــال ايــراف النســاء باســتثرائ يف رثلي ــا ومن قــة الســاال، أبــرز املثث قي
النسـا ة ويف جهـند بنــاء السـ  . وأتـب رلــب ِذكـر اليــن  املفتـن  السـنن  الــا  يركـا رلــب         
مناقشة مشائكة املرأة يف املسايل املتعلقة بالتنثية والسـ   يف املن قـة. ويف  ـاا الهتـدد، شـدد      

املتحـدة لغـر  أاريقيـا قـد رثـل مـ  ا ثارـة االقتهتـادية لـدول غـر            رلب أن مكتـ  األمـم   
وسـي ة يف ايـ  أحنـاء املن قـة، وأن املناقشـات مسـتثرة للتعـاون         32أاريقيا من أجل تدئي  

تعايـا السـ   واألمـن    جمـال  درم املطادئات واملخسسـات الن نيـة يف    من أجلم   خالء النساء 
 واالستقرائ.  

 
   للسنغال  الدوئ ارقليث - 6 

نء رلـب األمهيـة واملنقـ  االسـتراتي ي  اللـاين      ضـ سلط أرضـاء السـلك الدبلنماسـ  ال    - ٨7
حتظب هبثا السنغال يف املن قة، اليت أ طحب مثاال ُيحتاـام مبخسسـا ا الدكقرا يـة ودوئ ـا يف     

 وثقااتـها  نظـا  السـنغال الـديي    الدبلنماسية النقاييـة وبنـاء السـ   يف أاريقيـا. وأشـائوا إىل أن     
 ا بلدا مستقرا يف من قة مض ربة.جع  حتديدا القايثة رلب التسامح 

 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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 بيساو  -التنترات السياسية يف غينيا  - 7 
بيساو، ذكر املثثل اخلـال ا هـند الـيت بـاهلا      - ايثا يتعلق باألزمة السياسية يف غينيا - ٨٨

ألفـا كننـد ، وئيـيس السـنغال،     ئييس ني  يا األسطق أولنسيغنن أوباساجنن، وئيـيس غينيـا،   
بهتفتر ئييس ا ثارة االقتهتادية لدول غر  أاريقيا. وشدد رلب أنـر ينطغـ  للث تثـ  الـدويل     

 بيساو، نظرا للتطعات ارقليثية لةزمة السياسية. - غينياايرا ر يف أن ينا ل 
  

 م اظات - دال 
اليت باهلا املثثل اخلال واريقـر يف  ا هند ايفثيثة والناجحة بأرضاء جملس األمن شاد أ - ٨٩

جمال الدبلنماسية النقايية، وكرئوا تأكيد درثهم ملكت  األمم املتحدة لغر  أاريقيـا ومن قـة   
الساال. ومن ا دير بالاكر أنَّ  ثل  أنغنال وارنسـا شـددا رلـب أمهيـة أنشـ ة مكتـ  األمـم        

لدبلنماســية النقاييــة، وكــرئا أن  املتحــدة لغــر  أاريقيــا ومن قــة الســاال الــيت متثــل نينذجــا ل  
لتهديـدات الـيت تشـكلها اارـة بنكـن      ملناجهـة ا اجمللـس  د تكثلة لتـداب   وجند  اا املكت  يع
 ارا  يف املن قة.  

وأقـر أرضــاء جملــس األمــن أهــم يشــائكنهثا اائاء نفســها وحيثلــنن الرســايل نفســها   - ٩0
باالجتـاه   سروئ م الطـال  وأرربنا رن حتدثنا بهتنت وااد.  ايا بيساو، - بشأن مايل وغينيا

الـا  الاظـنه يف رثليـة السـ   يف مـايل. وشـددوا        -وإن كـان أب ـأ مـن املتنقـ       -ارجياا 
بيسـاو وأهـم    - إزاء ا ثند السياس  يف غينياالطال  القلق ب، يشعرون يف هاية بعثتهمرلب أهم 

 سنى يطقنن املسألة قيد نظر م.  
س األمـن بـأن التهديـدات األمنيـة يف غـر  أاريقيـا ومن قـة السـاال         وأقرَّ أرضاء جملـ  - ٩١

. والاظـنا أن ال ـاب    رلـب الهتـعيد ارقليثـ     يتع  معا تها من منظنئ من  نشن  الزنارـات 
املتعــدد األبعــاد للتحــديات الــيت يناجههــا غــر  أاريقيــا ومن قــة الســاال، وال ســيثا ا ركــة    

ان مـن  جانـ  األسـطا  ا ائيـة لتلـك التحـديات، يت لطـ      ، إىل وارئ ـا   الن نيـة  رياملنظثة 
تعايـا سـيادة   لغايات منـها  ُنُه  متعددة األبعاد ومطتكرة، ارتثاد األمم املتحدة واجملتث  الدويل 

ــة االقتهتــادية        ــب أن التنثي ــب الهتــعيد ارقليثــ . وشــددوا رل ــة رل ــاننن واملخسســات األمني الق
الـا  شـ      دان من أجـل ااتـناء اراطـاف املتاايـ    واخلدمات االجتثارية ينطغ  أن تتا  للسك

والاظـنا أيضـا أنـر ينطغـ  بـال ا هـند للحيلنلـة دون أن تهتـطح          العنيف.ارئ ا  والت رى 
 اثلــة لل ثهنئيــة العربيــة الســنئية أو العــرا . وأقــر وا بأنــر رلــب الــرغم مــن   يف االــة أاريقيــا 

 هــادي  القــادم  لــيس مــن ليطيــا  زرارــة االســتقرائ الناضــحة النااــة رــن رثليــات تســلل ا  
ل لتحــا  احســ ، وإنيــا أيضــا مــن اركــة الشــطا  مــن الهتــنمال ومن قــة الســاال نفســها   

  ثارة بنكن ارا ، اإنر ي يتم تعط ة منائد كااية ملناجهة ذلك املستنم من التهديد.   
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 املراق األول  
 بيساو والسنغال   -تكنين بعثة جملس األمن إىل مايل وغينيا   

 السف  إأاريل أبراو غاسطائ مائتيزن اأنغنال 
 السيد جاو ينن  االهت  

 السف  رثرو رطد الل يف أبن الع ا امهتر 
 السف  ارانسنا دوالتر اارنسا 

 السف  ينشيفنم  أوكامنئا االيابان 
 السف  ئم ن بن إبرا يم اماليايا 
 السف  ايلي  تاوال انينزيلندا 

 إيليتشيف ااالحتاد الروس  السيد بيتر ى. 
 السف  اند  سيك االسنغال 

 السف  ئومان أويائسنن مائتشيس  اإسطانيا 
 السف  انلندك  يلتشنكن اأوكرانيا 

 السف  بيتر ويلسنن ااملثلكة املتحدة ليي انيا العظثب وأيرلندا الشثالية 
 السف  ديفيد بريسثان االناليات املتحدة األمريكية 

  لنيس  نم و ب منديا ألفائيس اأوئوغنا  السف 
 السف   نر  ألفريدو سنائيا منئينن ااهنئية ازنوي  الطنليفائية 
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 املراق الثاين  
ــا       ــايل وغيني ــن إىل م ــس األم ــة جمل بيســاو والســنغال،   -ا تهتا ــات بعث

   20١6آذائربمائ  
 

ــن       ــرة م ــايل، يف الفت ــدة إىل م ــة املنا ــ 6إىل  4الطعث ، برياســة 20١6ائ  آذائربم
 ارنسا والسنغال

 املراج :  
  20١5ا 2227قرائ جملس األمن 

-SC/12198-AFR/3300ا 20١6كـاننن الثاينربينـاير    ١2الطيان الهتحف  جمللـس األمـن املـخئ     

PKO/555  
 

 التنفيا الفعال التفا  الس   واملهتايفة يف مايل   
ارشائة إىل املسـخولية الرييسـية يفكنمـة مـايل وا ثارـات املسـلحة التابعـة ل يـت ى          - ١

والتنسيقية يف مايل يف حتقيق الس   الدايم والتأكيد من جديد رلب ارتاامر تيس  تنفيـا اتفـا    
 تر رن كث .الس   واملهتايفة يف مايل ودرثر ومتابع

ـــة      - 2 ـــا  واـــا اكنم ــا االتف ــيت اتــات لتنفي ــة األوىل ال ــاخل نات ارجيابي الترايــ  ب
مـايل، وا ثارات املسلحة التابعة ل يت ى والتنسيقية رلب منا ـلة املشـائكة بهتـنئة بنــاءة،     
وبــــإئادة سياســـية ثابتـــة واســـن نيـــة، يف تنفيـــا االتفـــا  تنفيـــاا كـــام  واعـــاال دون مايـــد   

 التأ  . من
واا اكنمة مـايل، وا ثارـات املسـلحة التابعـة ل يـت ى والتنسـيقية رلـب إر ـاء          - 3

األولنيــة لتنفيــا األاكــا  الرييســية يف اتفــا  الســ   واملهتــايفة يف مــايل مــن أجــل جــي نتــاي   
ملثنسة مـن السـ   لهتـاحل سـكان مـايل واثهـا، يف  ـاا الهتـدد، رلـب أن تتاـا دون تـأ              

 زمة من أجل املض  قدما يف نشر الدوئيات األمنية املشتركة يف الال مـايل وجتثيـ    التداب  ال
ــة حتقيــق      املقــاتل  املســلح  ونــا  ســ اهم وتســرحيهم وإرــادة إدمــاجهم، اضــ  رــن رثلي

 ال مركاية، واقا ألاكا  االتفا .
  ملـايل  التأكيد من جديد رلب درم جملـس األمـن الكامـل للثثثـل اخلـال لةمـ  العـا        - 4

ــة املتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرائ يف مــايل مــن أجــل درــم       ــة األمــم املتحــدة املتكامل ولطعث
 اكنمة مايل وا ثارات املسلحة التابعة ل يت ى والتنسيقية يف تنفيا االتفا .

http://undocs.org/ar/S/RES/2227(2015)


S/2016/511 
 

 

16-09089 27/34 

 

التأكيد من جديد رلب  ل  جملس األمن من املثثـل اخلـال لةمـ  العـا  ملـايل، بـأن        - 5
 ل مســارير ايفثيــدة، بــدوئ ئييســ  يف درــم تنفيــا االتفــا  وارشــراى رليــر،  يقــن ، مــن  ــ

سيثا من  ـ ل ئياسـة أمانـة  نـة متابعـة االتفـا  وتقيـيم تنفيـا الطعثـة املتكاملـة لناليتـها             وال
ــة        ــداب  املتعلق ــائ والت ــات وقــف إ ــ   الن ــا االتفــا ، مبــا يف ذلــك ترتيط ــة يف درــم تنفي املتثثل

 وبال املسار  ايفثيدة وجهند التيس  رلب الهتعيدين الن ي وارل .بالداا  واألمن، 
اــا اكنمــة مــايل وا ثارــات املســلحة التابعــة ل يــت ى والتنســيقية رلــب التعــاون   - 6

ــة املتكاملــة، و ا ــة بشــأن  والتنســيق الكــامل  مــ  املثثــل اخلــال لةمــ  العــا  ملــايل والط    عث
 االتفا . تنفيا
د رلب درنتر األرضاء يف  نة متابعـة االتفـا  وغ  ـم مـن الشـركاء      التأكيد من جدي - 7

الدولي  املعني ، إىل درم تنفيا االتفا  وتنسيق جهند م م  املثثل اخلال لةم  العـا  ملـايل   
والطعثة املتكاملة، اض  رن التأكيد رلب ايفاجة إىل آليـات ئقابـة واضـحة ومفهتـلة وملثنسـة      

 ا .من أجل درم تنفيا االتف
تقييم قـدئات قـنات الـداا  واألمـن املاليـة ومسـامهة الشـركاء الـدولي ، مبـا يف ذلـك            - ٨

االحتاد األوئوا من   ل بعثتر العسكرية للثسامهة يف تدئي  القنات املسلحة املاليـة وبعثتـر   
للسياســة املشــتركة لةمــن والــداا  يف مــايل، يف تــنا  التــدئي  واملشــنئة إىل قــنات الــداا     

 ألمن املالية.وا
تقييم إسها  اجملتث  املـدين املـايل، وال سـيثا رـن  ريـق املنظثـات النسـايية، يف رثليـة          - ٩

الس   يف مايل ويف تنفيا االتفا ، مبا يف ذلـك مـن  ـ ل التثثيـل الفعلـ  واملشـائكة الكاملـة        
الســ   والفعالـة للثــرأة رلــب ايــ  املســتنيات يف  ـان ئ ــد االتفــا ، وكــالك يف رثليــات   

واملهتـــايفة والعثليـــات االنتاابيـــة، متشـــيا مـــ  قـــرائات جملـــس األمـــن التـــاب  لةمـــم املتحـــدة 
 .20١5الهتلة ومراراة للحهتة الدنيا من متثيل ا نس  اليت  نتب رليها مايل يف را   ذات
تقييم أداء الطعثة املتكاملة يف تاويد سل ات مايل باملسـاردة مـن أجـل كفالـة أن يـنىل       - ١0
رتطائ الكامل للعنف املـرتطط بـالزنا ، ال سـيثا جـرايم العنـف ا نسـ : اأ  يف تنفيـا اتفـا          اال

يف  ا   الس  حل و ا   يف نا  الس   والتسريح وإرادة اردما  وإ ـ   ق ـا  األمـنحل و   
 يف أ  ترتيطات تتعلق بالعدالة االنتقالية.و اد  أ  آلية ررادة التحقق يف وقف إ    النائحل 

تقييم أداء الطعثـة املتكاملـة يف تـنا  محايـة  ا ـة للنسـاء واأل فـال، مبـا يف ذلـك مـن            - ١١
  ل قيا  املستشائين املعني  حبثاية ال فل واملستشـائين املعنـي  حبثايـة املـرأة بر ـد العنـف       
ا نســ  املــرتطط بــالزنا  واالنتــهاكات ا ســيثة ضــد األ فــال وتقــدمي تقــائير رنــها، ومرارــاة  
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طائات ا نسـانية ومحايـة ال فـل بارتطائ ـا مسـألة شـاملة لعـدة ق ارـات يف ايـ  مرااـل           االرت
 والية الطعثة.

 
 ايفالة األمنية  

ــاال،      - ١2 ــة السـ ــايل ومن قـ ــة يف مـ ــة األمنيـ ــأن ايفالـ ــة بشـ ــة إر ميـ ــتثا  إىل إاا ـ االسـ
ــك تنســي  ن ــا  ار       ــة، مبــا يف ذل ــة األمني ــق جملــس األمــن إزاء ايفال ئ ــا  واررــرا  رــن قل

واألنش ة ارجرامية يف وسط مـايل وجننهبـا، اضـ  رـن درثـر للقـنات الفرنسـية الـيت تسـاند          
الطعثة املتكاملة والتأكيد رلـب أن التنفيـا الكامـل ل تفـا  ككـن أن يسـارد ويسـهم يف حتسـ          

 ايفالة األمنية يف اي  أحناء مايل.
هتـد  للتهديـد ارئ ـاا يف من قـة     تقييم مستنم تعاون مايل وبلـدان املن قـة رلـب الت    - ١3

الســاال، وال ســيثا مــن  ــ ل اجملثنرــة اخلثاســية ملن قــة الســاال، والنظــر يف آاــا  زيــادة    
التعـاون، مبـا يف ذلـك مقتراـات االحتـاد األاريقـ  مـن أجـل إنشـاء قـنة ملكااحـة ارئ ــا  يف            

 مايل ويف املن قة.
املتعلقة حبثايـة السـكان املـدني  املعرضـ  لتهديـد      تقييم تنفيا الطعثة املتكاملة لناليتها  - ١4

 سل ات مايل.األساسية لسخولية املوشيك بالعنف املاد ، دون مسا  ب
تقيـيم تنفيــا الطعثـة املتكاملــة لناليتـها املتعلقــة بتحقيـق االســتقرائ يف املراكـا الســكانية       - ١5

ر، يف سـيا  درـم سـل ات مـايل،     الرييسية وغ  ا من املنا ق اليت يتعر س ايها املدنينن للا ـ 
وال سـيثا يف الــال مــايل، بنســايل تشــثل تســي  دوئيــات بعيــدة املــدم، والقيــا ، ضــثن  ــاا  
 السيا ، برد  التهديدات واتاذ   نات اعالة ملن  رندة العنا ر املسلحة إىل تلك املنا ق.

ة، يف ضـنء ت ـنئ   التشديد رلـب أمهيـة ضـثان ايفثايـة الكاايـة ملـنظف  الطعثـة املتكاملـ         - ١6
ــيم مســتنم       ــة، وتقي ــها بفعالي ــا واليت ــة، مــن أجــل تنفي ــة الــيت تناجههــا الطعث التهديــدات األمني
املعدات وتدئي  منظف  الطعثة املتكاملة يف  اا الهتدد، وتكرائ درنتـر إىل األمـ  العـا  وإىل    

تكاملـة، اضـ  رـن    اي  الطلدان املسامهة بقنات والطلـدان املسـامهة بـأاراد الشـر ة يف الطعثـة امل     
ا هات املاحنة الثنايية، بأن تنا ل جهند ا لضثان تـناار املعـدات وأنشـ ة التـدئي  ال زمـة      

 لنادات الطعثة من أجل النااء بناليتها.
 

 جي انايد الس   لهتاحل سكان مايل  
لــة التأكيـد جمــددا رلــب درنتـر الســل ات املاليــة إىل تلطيـة االاتياجــات الفنئيــة وال ني    - ١7

األجــل، والــيت تشــثل األمــن، وإ ــ   ايفكــم، واملســايل املتعلقــة بالتنثيــة والعثــل ارنســاين،  
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سـيثا   وال األزمة يف مايل، وكفالـة تراـة االتفـا  إىل انايـد ملثنسـة للسـكان ارلـي ، وال       
 من   ل املشائي  ذات األولنية املطينة يف االتفا .

ملعيشية لسكان مـايل، وال سـيثا يف الشـثال. وتقيـيم     تقييم أثر االتفا  رلب األانال ا - ١٨
ا هـند الــيت تطــاهلا اكنمــة مــايل السـتعادة اخلــدمات األساســية املقدمــة إىل الســكان يف الــال   
مايل والـدرنة إىل الناـاء رلـب وجـر االسـتع ال بااللتاامـات املتعهـد هبـا  ـ ل املـخمتر الـدويل            

 تشــــرين األولرب 22رقــــد يف بــــائيس يف  لنإنعــــان االقتهتــــاد  والتنثيــــة يف مــــايل، الــــا 
 .20١5 أكتنبر
تقيــيم تنفيــا الطعثــة املتكاملــة لناليتــها املتعلقــة باملســامهة، ضــثن ســيا  تقــدمي الــدرم     - ١٩

ــايل،         ــق االســتقرائ يف الــال م ــة إىل حتقي ــة للثشــائي  الرامي ــة آمن ــة بي  ــايل، يف  ي  لســل ات م
 ذلك املشائي  السريعة األثر. يف مبا
ــ - 20 ــد      تقيـ ــة تن يـ ــة بغيـ ــائي  ارنياييـ ــات واملشـ ــاء املخسسـ ــااية إىل بنـ ــات ارضـ يم ايفاجـ
 الس  . رثلية
ــايف،          - 2١ ــراث الثق ــب الت ــدرم ارااظــة رل ــة ب ــها املتعلق ــة بناليت ــة املتكامل ــاء الطعث ــيم وا تقي

 بالتعاون م  منظثة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقااة.
 

 اليت ستشائ  يف ئياستها السنغال وأنغنالبيساو  - الايائة إىل غينيا  
بيســـــاو، يف إ ـــــائ القـــــرائ  - يقـــــن  جملـــــس األمـــــن بطعثتـــــر إىل اهنئيـــــة غينيـــــا - ١

-SC/12005ا 20١5آ ربأغســــــ س  ١2، والطيــــــان الهتــــــحف  املــــــخئ   20١6ا 2267

AFR/3195   ا 20١5آ ربأغســـ س  ١4  والطيــان الهتـــحف  املـــخئSC/12007-AFR/3196 ، 
  .SC/12054-AFR/3212ا 20١5أيلنلربسطتثي  2١والطيان الهتحف  املخئ  

ــنزئاء   - وســـي تث  جملـــس األمـــن مـــ  ئيـــيس اهنئيـــة غينيـــا   - 2 بيســـاو، وئيـــيس الـ
ة واكنمتر، وئييس اليملان ونايطر، وقادة األااا  السياسـية الـيت هلـا مقارـد يف اليملـان وقـاد      
األااا  السياسية اليت ليسب هلا مقارد يف اليملان، اض  رن منظثات اجملتثـ  املـدين وقيـادة    

 بيساو، وغ  م. -مكت  األمم املتحدة املتكامل لطناء الس   يف غينيا 
 أر ه، اإن جملس األمن سينجر الرسايل التالية: ١ومتشيا م  ار ائ اردد يف الفقرة  - 3

 - رثيق القلق إزاء استثرائ زيـادة التـنترات السياسـية يف غينيـا     ارررا  رن اأ  
بيســاو بــ  ئيــيس ا ثهنئيــة وئيــيس الــنزئاء، واليملــان وئ ســاء األاــاا  السياســية، و ــ  

 تنترات تعرقل تقد  الطلدحل
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تنجيــر نــداء قــن  إىل األ ــراى املعنيــة بــأن حتتــر  دســتنئ الطلــد وقنانينــر مــ   ا   
 رو  من املأز  ايفايلحلالسع  جا دة إىل اخل

بيسـاو،   - التأكيد من جديد رلـب التاامـر القـن  ورلـب ااتـرا  سـيادة غينيـا        ا   
 واستق هلا السياس ، وس متها ارقليثية، وواد ا وتن يد الس   ايهاحل

درـنة القــادة إىل الســع  إىل ايفــنائ والتنااـق يف اائاء يفــل األزمــة مبــا حيفــ     اد  
 حلبيساو -مهتاحل شع  غينيا 

تنجير  ل  إىل الرييس بأن يعثـل مـ  ايفكنمـة رلـب إكثـال تعـي  الـنزئاء          ـا  
 لقيادة النزائت  النايدت  اللت  بقيتا دون قيادة االدا لية واملنائد ال طيعية حل

ــب القضــاء يف وضــ      او   ــر ينطغــ  أن يط ــب أن ــد رل رضــنا مــن أرضــاء   ١5التأكي
 يفاكم ومنعنا من مقارد م يف ا ثعية الن نيةحل  اليملان الاين  ردوا من ايفا  ا

درــنة الــرييس إىل قطــنل ميثــا  حتقيــق االســتقرائ الــا  تتــنىل األمــم املتحــدة   از  
تيســ ه كــأداة لتركيــا ايفــنائ والتفــاوس بــ  األ ــراى السياســية الفارلــة يف ســيا  جهند ــا   

 ن سليم.الرامية إىل وض  إ ائ لضثان س  رثل املخسسات ايفكنمية رلب حن
ارشـادة بــا هند اهلامــة الـيت تطــاهلا ا ثارــة االقتهتـادية لــدول غــر  أاريقيــا     ا   

ــا       ــب منا ــلة تقــدمي درثهــا السياســ  إىل ســل ات غيني بيســاو  -وتشــ ي   ــاه ا ثارــة رل
ــرائ اجمللـــس      ــر قـ ــا ة اانظـ ــند النسـ ــار  ايفثيـــدة وجهـ ــ ل املسـ ــي  مـــن  ـ ــا السياسـ وقاد ـ

  حل٨، الفقرة  20١6ا 2267
ــة       اف   ــدان النا ق ــا واارــة الطل ــدول غــر  أاريقي تشــ ي  ا ثارــة االقتهتــادية ل

باليتغالية رلب اتاذ اخل نات ال زمـة مـن أجـل تنظـيم اجتثـا  اريـق االتهتـال الـدويل املعـي          
بيســاو، بالتشــاوئ مــ  األمــم املتحــدة واالحتــاد األوئوا وايــ  أ ــحا  املهتــلحةحل     -بغينيــا 

ــرائ   ــرة  20١6ا 2267اانظــر الق ــا  ٩، الفق ــاا   -  ، واــا الســل ات يف غيني بيســاو، يف  
التقــد  يف اجملــاالت الرييســية  الهتــدد، رلــب إبــداء االلتــاا  الضــروئ  باســتعادة الــا م راــراز

  .١٨، ا اء األول من الفقرة  20١6ا 2267اانظر القرائ 
ــن يف       ا    ــنات األمـ ــيش وقـ ــد ل ا ـ ــد  تـ ــر إىل رـ ــب درنتـ ــددا رلـ ــد جمـ التأكيـ
 السياسيةحل ايفالة

بعثـة ا ثارـة االقتهتـادية لـدول غـر       ارشادة بالدوئ ايفاسم الا  تقن  بـر   ا   
ــا   ــا يف غيني ــد       -أاريقي ــة ودرــم إ ــ   ق ــا  األمــن وتأيي ــأم  مخسســات الدول بيســاو يف ت
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ــا       ــها ســل ات غيين ــيت رــيت رن ــا مــ  ارئادة ال ــدوئ جتاوب بيســاو، واــا   -اســتثرائ  ــاا ال
يـة درثـا لل ثارـة    الشركاء الثنايي  وارقليثي  والدولي  رلب النظـر يف تقـدمي مسـاردات مال   

يف منا لة نشر بعثتها واق ما  لطر ئ ساء دول واكنمات ا ثارة االقتهتـادية لـدول غـر     
ــرائ      ــر القــ ــ حل اانظــ ــامن واألئبعــ ــاد  الثــ ــها العــ ــخمتر قثتــ ــا يف مــ ،  20١6ا 2267أاريقيــ

  حل١3 الفقرة
ة رن أمهيـة ايففـاع رلـب السـ   والدبلنماسـية النقاييـة،       تنجير ئسالة واضح ال  

وارررا  رن نيـة اجمللـس متابعـة ايفالـة رـن كثـ  واتـاذ تـداب  االسـت ابة املناسـطة يف اـال            
 بيساو.   - أ طح النض  ايفايل يشكل  ديدا للس   واألمن يف غينيا

 وسيض ل  أرضاء اجمللس أيضا باملها  التالية: - 4
   بيساوحل - آثائ التنترات السياسية رلب األانال املعيشية للسكان يف غينيا تقييم اأ  
تقييم التقد  اررز يف ق ارات ار ـ  ، مـن قطيـل إ ـ   الق ـا  األمـي،        ا   

 وار  اات يف جمال العدالة، وما إىل ذلكحل
 -تقيــيم مــدم تنفيــا مكتــ  األمــم املتحــدة املتكامــل لطنــاء الســ   يف غينيــا    ا   

بيسـاو، للثسـامهة يف  ي ـة بي ـة آمنـة مـن أجـل         - بيساو لناليتر، يف إ ائ درـم سـل ات غينيـا   
 تنفيا املشائي  ذات األولنية الرامية إىل حتقيق االستقرائ يف الطلدحل

بيســاو يف تنفيــا واســـتعراس    - تقيــيم ا هــند الــيت بالتــها ســل ات غينيــا       اد  
ــة با  ــة الكفيل ــات الن ني ــة،    التشــريعات واالي ــة مكااحــة ا ركــة املنظثــة رــي الن ني ــادة اعالي ي

 -ذلك االجتائ باملاـدئات وغسـل األمـنال اللـاان يهـددان األمـن واالسـتقرائ يف غينيـا          يف مبا
  حل١5، الفقرة  20١6ا 2267بيساو واملن قة دون ارقليثية اانظر القرائ 

ــ ة         ـا   ــائكة النشـ ــ  واملشـ ــدوئ الرييسـ ــس للـ ــم اجمللـ ــب درـ ــددا رلـ ــد جمـ التأكيـ
تروانادا، املثثل اخلال لةم  العا  وئييس مكت  األمم املتحدة املتكامل لطناء السـ     مليغيل

 بيساو، مبا يف ذلك مسارير ايفثيدة وتنسيقر النثيق م  اجملتث  الدويلحل   - يف غينيا
رم اجمللس للثنظثات دون ارقليثية وارقليثيـة والدوليـة   التأكيد جمددا رلب د او  

 بيساو. - اليت تشائ  بنشاف يف حتقيق االستقرائ يف غينيا
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 زيائة السنغال اليت سترأسها أنغنال  
 االجتثا  بالسل ات السنغالية - أوال 

 الدوئ املض ل  بر كرييس لل ثارة االقتهتادية لدول غر  أاريقيا:   • 
 

 املراج :   
  SC/12207ا 20١6كاننن الثاينربيناير  ١5الطيان الهتحف  جمللس األمن املخئ  

  S/PRST/2015/12ا 20١5اايرانربيننير  ١١الطيان الرياس  املخئ  
ــند        -  ــة وجه ــا وإجــراءات اســن الني ــة يف غــر  أاريقي ــة السياســية واألمني ــاول ايفال تن

النســا ة الــيت تطــاهلا الســنغال، مبــا يف ذلــك الايــائة الــيت أواــد ا االحتــاد األاريقــ  إىل  
بنئونــد ، ويف إ ــائ التثهيــد ملــخمتر القثــة املقطــل لل ثارــة االقتهتــادية لــدول غــر   

 حل  20١6  أاريقيا الا  سيعقد يف منتهتف را
التراي  بالت نئات السياسية ارجيابية يف غر  أاريقيا، و هتن ـا إجـراء انتاابـات     - 

 ارة وسلثية يف ني  يا وتنغن وبنئكينا ااسن وغينيا وكنت ديفنائ.  
التشديد رلـب أمهيـة إجـراء انتاابـات ئياسـية اـرة ونايهـة وسـلثية وشـاملة لل ثيـ             - 

 بن ا د  وغانا وغامطيا وتشاد.وذات مهتداقية يف الني ر وبنن وكا
ــة        -  ــدات ارئ ابي ــس األمــن للتهدي ــ  جمل ــة مــن جان ــة القني ــب اردان ــد جمــددا رل التأكي

املتكرئة يف املن قة، وال سيثا يف مـايل ومن قـة السـاال، وكـالك يف من قـة اـنس       
حب ة تشاد، وال سيثا من قطل اارة بنكن ارا ، وتقييم ا هند الـيت تطـاهلا ا ثارـة    
االقتهتادية لدول غر  أاريقيا واملنظثات ارقليثية األ رم، مبا يف ذلك  نـة اـنس   
حب ة تشـاد، مـن أجـل مكااحـة التهديـدات ارئ ابيـة. والتأكيـد جمـددا رلـب ضـروئة           
ارتثـاد هــ  شــامل يف املن قــة مــن أجــل التهتـد  بن ــا  للتهديــد الــا  متثلــر اارــة   

 بنكن ارا  يف املن قة.
الدرم املقد  من اجمللس لتش ي  التعاون بـ  ا ثارـة االقتهتـادية لـدول     ارررا  رن  - 

غر  أاريقيا ومكت  األمم املتحدة لغـر  أاريقيـا ومن قـة السـاال، ومكتـ  األمـم       
املتحــدة ارقليثــ  لنســط أاريقيــا، و نــة اــنس حبــ ة تشــاد، وغ  ــا مــن املنظثــات 

ســاردة املن قــة رلــب التهتــد   ارقليثيــة واملتعــددة األ ــراى ذات الهتــلة مــن أجــل م 
 للتحديات السياسية واألمنية اليت تناجهها.
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سـيثا   بيسـاو، وال  - النظر يف وجند ا ثارة االقتهتادية لدول غر  أاريقيا يف غينيـا  - 
 مستقطل  اه الطعثة.

مناقشة أرثال التحض  اليت تقن  هبـا ا ثارـة االقتهتـادية لـدول غـر  أاريقيـا متهيـدا         - 
 بيساو. - اريق االتهتال الدويل املعي بغينياالجتثا  

 
االجتثا  م  املثثـل اخلـال لةمـ  العـا  وئيـيس مكتـ  األمـم املتحـدة لغـر  أاريقيـا            - ثانيا 

 الساال اخلال لةمم املتحدة ملن قةومن قة الساال واملطعنث 
 املراج :  

 . S/PRST/2015/24ا 20١5كاننن األولربديسثي  ٨الطيان الرياس  املخئ  
واملنجهـة إىل األمـ  العـا  مـن ئيـيس جملـس        20١6كـاننن الثاينربينـاير    2٨الرسالة املخئ ـة  

 . S/2016/89األمن ا
منيــــة يف غــــر  أاريقيــــا ويف من قــــة    تطــــادل اائاء بشــــأن ايفالــــة السياســــية واأل    - 

ــا الســـاال، ــال     مبـ ــا يف جمـ ــر  أاريقيـ ــدة لغـ ــم املتحـ ــائكة مكتـــ  األمـ يف ذلـــك مشـ
 النقاييةحل الدبلنماسية

ــن  هبــ         -  ــيت يق ــ  باألنشــ ة ال ــل اخلــال والتراي ــل للثثث ــر الكام ــداء درث مكتــ   اإب
ــم ــدة وت      األم ــة الســاال يف جمــال املســار  ايفثي ــا ومن ق ــر  أاريقي ــا املتحــدة لغ عاي

ــابرة         ــائ الع ــن أجــل التهتــد  لة   ــة م ــة دون ارقليثي ــب  ــعيد املن ق ــدئات رل الق
للحدود واملتعددة األوجر اليت حتد  بالس   واألمـن، وكـالك تعايـا ايفكـم الرشـيد      

 .وااترا  سيادة القاننن واقن  ارنسان وتعثيم مراراة املنظنئ ا نساين
ر مكتــ  األمــم املتحــدة لغــر  أاريقيــا  التشــ ي  رلــب منا ــلة العثــل الــا  يقــن  بــ  - 

ــ      ــاد األاريقـ ــيثا االحتـ ــة، وال سـ ــة ودون ارقليثيـ ــ  املنظثـــات ارقليثيـ ــترا  مـ باالشـ
وا ثارة االقتهتادية لدول غـر  أاريقيـا واجملثنرـة اخلثاسـية ملن قـة السـاال و نـة        
اــنس حبــ ة تشــاد واحتــاد هــر مــانن، مــن أجــل إشــارة الســ   واالســتقرائ يف غــر  

 ريقيا ومن قة الساال.أا
ــدما  الكامــل       -  ــق االن التأكيــد جمــددا رلــب درثــر لةمــ  العــا  للثضــ  قــدما يف حتقي

ــا       والفــنئ  مــن  ــ ل إدائة و يكــل مناــدين ملكتــ  األمــم املتحــدة لغــر  أاريقي
 ومكت  املطعنث اخلال لةم  العا  ملن قة الساال.
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تي ية األمـم املتحـدة املتكاملـة ملن قـة     ايفهتنل رلب معلنمـات  دَّثـة رـن تنفيـا اسـترا      - 
الساال وتش ي  مكت  األمم املتحـدة لغـر  أاريقيـا ومن قـة السـاال رلـب إاـراز        
مايد مـن التقـد  حنـن تنفيـا تلـك االسـتراتي ية ومنا ـلة العثـل رـن كثـ  مـ  دول            
املن قة، مبا يف ذلك اجملثنرة اخلثاسية ملن قـة السـاال، للتهتـد  لة  ـائ الـيت  ـدد       

 لس   واألمن والتنثية يف من قة الساال، اض  رن أسطاهبا ا ائية.ا
التأكيد رلب ا هند الرامية إىل تعايـا القـدئات رلـب الهتـعيد دون ارقليثـ  ملكااحـة        - 

األ  ائ العابرة للحدود واملتعددة األوجر اليت حتد  بالس   واألمـن، وتعايـا ايفكـم    
 سان ومراراة القضايا ا نسانية.الرشيد، وسيادة القاننن واقن  ارن

 


