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 الدورة احلادية السبعون
 ت*)ز( من جدول األعمال املؤق 100البند 

استعراض وتنفيـ  وييةـة اتتتـاو دورة اجلمعيـة     
    العامة االستثنائية الثانية عشرة

ــة األمــم املتحــدة        ــ  اللــعيد اشقعيمــ ا منشــتة جلن ــاث الثةــة عع ــدا ب  ن ت
 املعنية مبسائل األمن يف وسط مفريةيااالستشارية الدائمة 

 
 تةرير األمني العاو  

 

 موجز 
تالل الفترة املشمولة  التةرير، عةدت جلنة األمم املتحدة االستشـارية الدائمـة املعنيـة     

مبســائل األمــن يف وســط مفريةيــا اجتمــاعني وزاريــنيال فةــد عوةــد االجتمــا  الــوزار  احلــاد     
، وعوةـد االجتمـا  الثـان    2015 تشـرين الثـانونوفمرب   27إىل  23واألر عون يف ليربفيـل مـن   
ال وَنَظــم مبتــألو األمــم املتحـــدة    2016 حزيرانويونيـــ  10إىل  6واألر عــون يف  ــانن  مــن    

 اشقعيم  لوسط مفريةيا،  لفت  ممانة العجنة، ه ين االجتماعني الوزارينيال
السياسـ  واألمـيف يف وسـط    وتالل االجتماعني الوزاريني، استعرضت العجنة الوضع  

مفريةيـا وقـدمت تواــيات  ـددة  شـرن اشجــراثات الـالزو اجلا هـا ملعاجلــة التحـديات األمنيــة        
الســائدة، الــى جــرر النظــر فيرــا يف إعــار جــدول معمــال العجنــةال وتــالل دور ــا الثانيــة           

ة املرحعـة  واألر عني، استعرضت العجنة احلالة يف مجرورية مفريةيا الوست ، وركزت ععـ  اايـ  
 االنتةالية والعودة إىل النظاو الدستور  واعتمدت إعالنا  شرن ه ه املسرلة )املرفق األول(ال
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وقيَّمت العجنة التةـدو ارـرز يف وضـع اسـتراتيجية متبامعـة ملبافحـة اشرهـا  وعـدو          
ريـق  انتشار األسعحة اللنبة واألسعحة اخلفيفة يف وسط مفريةيا و لك استنادا إىل تريتة الت

إىل  5ني، املعةـــود يف  ـــانن  مـــن الــى مقر ـــا العجنـــة يف اجتماعرـــا الـــوزار  الثالــ  والـــثالي  
ال وتالل اجتماعرـا الـوزار  احلـاد  واألر عـني يف ليربفيـل،      2011كانون األولوديسمرب  9

 مقرت العجنة االستراتيجية وتتة عمعرا واعتمدت إعالنا يف ه ا اللدد )املرفق الثان(ال
العجنــة الترديــد الــ   تشــبع  مجاعــة  وكــو حــراو والتــدا ب املت ــ ة ععــ     وناقشــت  

اللــعيد اشقعيمــ  لعتلــد  ألنشــتة اجلماعــة، وتااــة تفعيــل قــوة العمــل املشــتركة املتعــددة   
اجلنســـياتال ولـــوحك من مبافحـــة مجاعـــة  وكـــو حـــراو مدت إىل تعزيـــز التعـــاون العســـبر  

العجنـة  تاـامن دول وسـط مفريةيـا يف هـ ا       والتبامل ععـ  اللـعيد دون اشقعيمـ ال ومتـادت    
 اللدد واملساعدة املةدمة من الشركاث الدولينيال

وناقشت العجنة التةـدو ارـرز يف تنفيـ  التواـيات الـى نمـت عـن مـؤؤر قمـة ر سـاث            
 24نيــا املعةــود يف ياونــد  يــوم   الــدول واحلبومــات لعســالمة واألمــن البحــريني يف تعــي   ي 

قــاليم  لنمــن ، مبــا يف  لــك التشــنيل التــدرا  ملركــز التنســيق األ 2013 حزيرانويونيــ  25 و
البحر  يف تعي   ينياال واعتمدت العجنة إعالنا  شرن تشنيل املركز )املرفق الثال ( حثـت فيـ    
 عع  تعبئة املوارد الالزمة لعتشنيل البامل لعمركز والتنفي  الشامل الستراتيجية األمن البحر ال

اآليار النامجة عن الليد  ب املشرو  واالجتـار  ـب املشـرو   األحيـاث      وناقشت العجنة 
الربية يف املنتةة دون اشقعيمية، واستعرضت مبـادرات الـدول األعاـاث الراميـة إىل معاجلـة هـ ه       
الظاهرة املتنامية، مبا يف  لك تعزيـز تركيـز قـوات األمـن الوعنيـة ععـ  هـ ه املسـرلة، واملشـاركة          

الةاائ ، وإتـرا  السـبان ارعـيني واسـت داو مجرـزة تتبـع احليوانـاتال وتـالل         الةوية لعةتا  
ــا  شــرن مبافحــة اللــيد  ــب       ــة إعالن ــوزار  احلــاد  واألر عــني، اعتمــدت العجن االجتمــا  ال
املشرو  يف وسط مفريةيا )املرفق الرا ـع(، دعـت فيـ  إىل قـدر مكـرب مـن التـتزر والتعـاون  شـرن          

 لتزامرا البامل مببافحة الليد  ب املشرو اله ه املسرلة، ومعر ت عن ا
ــا واجلماعــة       ومععــع مركــزو األمــم املتحــدة اشقعيمــ  لعســالو ونــز  الســالا يف مفريةي

االقتلادية لدول وسط مفريةيا العجنَة عل آتـر املسـتجدات  شـرن املرحعـة الـى  عنرـا التوقيـع        
ــ   الســالا و     ــة   ــة املتععة ــ  اللــبو  الةانوني ــة دون  وامللــادقة عع عــدو االنتشــار يف املنتة

اتفاقية وسط مفريةيا ملراقبة األسـعحة اللـنبة واألسـعحة اخلفيفـة و تائرهـا       اشقعيمية، مبا فيرا
ومجيع الةتع واملبونات الى ميبن من تسـت دو يف اـنع هـ ه األسـعحة وتلـعيحرا وتركيبـرا       

 )اتفاقية كينشاسا( ومعاهدة جتارة األسعحةال
 ال2016االجتما  الوزار  الثال  واألر عني يف سان توم  قبل ااية عاو ومن املةرر عةد  
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 مةدمة -موال  
ــرار  - 1 ــؤر   64و70يف الة ــون 2015كــانون األولوديســمرب   7امل ــاث  ”، املعن ــدا ب  ن ت

الثةــة ععــ  اللــعيد اشقعيمــ ا منشــتة جلنــة األمــم املتحــدة االستشــارية الدائمــة املعنيــة مبســائل  
، رحبت اجلمعية العامة  اجلرود الى تب هلا العجنة االستشـارية الدائمـة   “األمن يف وسط مفريةيا

منية العا رة لعحـدود يف وسـط مفريةيـاأ ومعـادت تركيـد دعمرـا       من مجل التلد  لنتتار األ
لعجرــود الراميــة إىل تعزيــز تــدا ب  نــاث الثةــة ععــ  اللــعيدين اشقعيمــ  ودون اشقعيمــ   نــرض  
جلفيف حدة التوترات وال اعات يف وسـط مفريةيـا، وتعزيـز السـالو واالسـتةرار والتنميـة ععـ         

 ةالحنو مستداو يف املنتةة دون اشقعيمي
ويف الةرار نفس ، معر ت اجلمعية العامة مياا عن ارتياحرا ملا يةدم  األمـني العـاو مـن     - 2

ــا،          ــن يف وســط مفريةي ــة مبســائل األم ــة املعني ــم املتحــدة االستشــارية الدائم ــة األم ــم إىل جلن دع
ورحبــت  الــدور الــ   يؤديــ  مبتــأل األمــم املتحــدة اشقعيمــ  لوســط مفريةيــا )املبتــأل(،          

الدول األعاـاث يف العجنـة االستشـارية الدائمـة والشـركاث الـدوليني ععـ  دعـم          وتجعت  ةوة
عمل املبتألال وععبت اجلمعية إىل األمني العاو من يواال توفب املساعدة الـى تتاجرـا العجنـة    
لبفالــة نــاا اجتماعا ــا العاديــة الــى تعةــد مــرتني يف الســنة، وععبــت منــ  مياــا من يةــدو إىل  

 ال  64و70يف دور ا احلادية والسبعني، تةريرا عن تنفي  الةرار  اجلمعية العامة،
وه ا التةرير مةدَّو استجا ًة لعتعأل املشار إلي  معاله، وينت  األنشتة الـى قامـت  ـا     - 3

 ال2016إىل آ وم ستس  2015العجنة من ميعولوسبتمرب 
  

 تة العجنةمنش -يانيا  
تشـــرين  27 إىل 23عوةـــد االجتمـــا  الـــوزار  احلـــاد  واألر عـــون يف ليربفيـــل مـــن  - 4

ــانونوفمرب  ــن  2015الثــــ ــانن  مــــ ــون يف  ــــ ــان واألر عــــ ــا  الثــــ ــد االجتمــــ إىل  6 ، وعوةــــ
ال وحاــرت االجتمــاعني مننــوال، و ورونــد ، وتشــاد، ومجروريــة  2016حزيرانويونيــ   10

نو الدميةراعية، ورواندا، وسـان تـوم  و رينسـيو، و ـا ون،     مفريةيا الوست ، ومجرورية البون
 و ينيا االستوائية، والبامبون، والبوننوال

واحـد مـن االجتمـاعني الـوزاريني     وتاركت مياـا البيانـات التاليـة  لـفة مراقـأل يف       - 5
ــة     مو يف كعيرمـــاا االتـــاد األفريةـــ أ واجلماعـــة االقتلـــادية لـــدول وســـط مفريةيـــاأ واجلماعـ

ــة حــوض وــبة تشــادأ والةــوة املشــتركة املتعــددة      االقتلــ ــاأ وجلن ــة لوســط مفريةي ادية والنةدي
ــاأ واملركــز اشقعيمــ       ــاليم  لعســالمة البحريــة يف تعــي   يني اجلنســياتأ ومركــز التنســيق األق
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ــم         ــة لنم ــة العام ــاأ وإدارة الشــؤون السياســية يف األمان ــن البحــر  لوســط مفريةي لاــمان األم
م املتحـدة املعـيف  امل ـدرات واجلرميـةأ ومركـز األمـم املتحـدة اشقعيمـ          املتحدةأ ومبتأل األمـ 

لعسالو ونز  السالا يف مفريةياأ ومركز األمم املتحدة حلةوق اشنسان والدميةراعية يف وسـط  
مفريةياأ و عثة األمم املتحـدة املتبامعـة املتعـددة األ عـاد لتحةيـق االسـتةرار يف مجروريـة مفريةيـا         

منظمــة األمــم املتحــدة لتحةيــق االســتةرار يف مجروريــة البوننــو الدميةراعيــةأ  الوســت أ و عثــة
 ومبتأل األمم املتحدة اشقعيم  لوسط مفريةياال

وتـرد مدنــاه املســائل الرئيســية، الـى جــرر النظــر فيرــا يف إعـار جــدول معمــال العجنــة     - 6
م املتحـدة اشقعيمـ    ومنشتترا تالل الفترة قيـد االسـتعراض، والـى قـاو  تيسـبها مبتـأل األمـ       

 لوسط مفريةيا،  واف  الةائم مبراو ممانة العجنةال
 

 استعراض الوضع اجلنرايف السياس  واألميف يف وسط مفريةيا -ملف  
وااعت العجنة الةياو  ـدور منتـدر يسـع  لعتواـل إىل فرـم مشـتر  لعتحـديات الـى          - 7

ر  اجلماعيـة الـى تتبـع ملواجرتــراال    يواجررـا تةيـق السـالو واألمـن يف وسـط مفريةيــا، وإىل الـنو      
ونظرت العجنة  شبل تاص يف التتورات الى يشردها كل  عد من البعـدان،  ينمـا قامـت يف    
الوقت نفس   استعراض التحديات األمنية الرئيسية العا رة لعحدود يف مجيع محنـاث املنتةـة دون   

 اشقعيميةال  
مجاعـة  وكـو حـراوأ ومجاعـات     واستعرضت العجنة عع  وجـ  اخللـوص ميـر منشـتة      - ٨

مسـعحة متـرر مثــل جـيب الــر  لعمةاومـة واجلماعــات النشـتة يف تــرق مجروريـة البوننــو       
الدميةراعيـةأ وعمعيـة السـالو واالنت ا ـات واالنتةـال السياسـ  يف مجروريـة مفريةيـا الوســت أ         

ن والوضـع  والعمعيات االنت ا ية يف مجيـع محنـاث املنتةـة دون اشقعيميـةأ ووضـع حةـوق اشنسـا       
اشنســـان يف املنتةـــة دون اشقعيميـــةال واستعرضـــت العجنـــة مياـــا املســـائل املتلـــعة مببافحـــة   
اشرها  وعدو انتشار األسعحة اللنبة واألسعحة اخلفيفةأ واألمـن البحـر  يف تعـي   ينيـاأ     

 واجلرمية املنظمة عرب الوعنية، مبا فيرا االجتار  امل درات والليد  ب املشرو ال  
اقشت العجنة يف دور ا الثانية واألر عني الترديد الـ   تشـبع  مجاعـة  وكـو حـراو      ون - 9

والتدا ب الى ار  اجلا ها عع  اللعيد اشقعيم  لعتلد  ألنشـتة اجلماعـة، وتااـة تشـنيل     
الةوة املشتركة املتعددة اجلنسياتال ومحاعت العجنـة ععمـا  ـاخلتوات املت ـ ة لتشـنيل الةـوة،       

ــنن يف     مبــا يف  لــك اجت ــة حــوض وــبة تشــاد و  ــدول األعاــاث يف جلن  مــا  ر ســاث مركــان ال
، حي  اتفق ععـ  النشـر الفـور  لوحـدات الةـوة، كـل إىل منتةـة        2015آ وم ستس  20

مسؤوليتراال وتولت الةوة من   لك احلني قيادة عمعيات ضد مجاعة  وكـو حـراو، ولـوحك من    
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ــ  اللــعيد دون       ــز التعــاون العســبر  والتبامــل عع ــد مدر إىل تعزي مبافحــة هــ ه اجلماعــة ق
اشقعيمــ ال ومتــادت العجنــة  تاــامن دول وســط مفريةيــا يف مبافحــة مجاعــة  وكــو حــراو          
واملســـاعدة املةدمـــة مـــن االتـــاد األفريةـــ ، واالتـــاد األورو ، وفرنســـا، واملمعبـــة املتحـــدة  

 ا الشمالية، والواليات املتحدة األمريبيةال  لربيتانيا العظم  وميرلند
ومــن مجــل زيــادة تعزيــز التعــاون األقــاليم  يف مبافحــة مجاعــة  وكــو حــراو، مواــت  - 10

العجنة تالل اجتماعيرا الوزاريني احلاد  واألر عني والثـان واألر عـني  ـرن تاـاعف اجلماعـة      
املشـتر  مـع اجلماعـة االقتلـادية     االقتلادية لدول وسط مفريةيا جرودها لتنظـيم مـؤؤر الةمـة    

لدول  ر  مفريةيا )اجلماعة االقتلادية(ال ويتمثل النرض الرئيس  من اجتمـا  الةمـة هـ ا يف    
تديد اسـتراتيجية مشـتركة مـن مجـل مبافحـة مجاعـة  وكـو حـراو، وفةـا لعةـرار الـ   اجلـ ه             

مفريةيا، الـ   عةـد يف   ر ساث الدول يف مؤؤر الةمة االستثنائ  جملعس السالو واألمن يف وسط 
 ال  2015ياوند  يف تباطوفرباير 

واستعرضــت العجنــة الوضــع يف مجروريــة مفريةيــا الوســت  وميــر األزمــة ععــ  اللــعيد   - 11
اشقعيمــ ال ومينــاث االجتمــا  الثــان واألر عــني، اعتمــدت العجنــة إعــالن  ــانن  )املرفــق األول(   

ودة إىل النظــاو الدســتور  يف مجروريــة الــ   الحظــت فيــ  مــع االرتيــاا مجعــة ممــور منــرا العــ 
مفريةيــا الوســت أ ومعر ــت عــن ارتياحرــا إزاث تســن احلالــة األمنيــةأ وتــجعت الســعتات يف  
مفريةيا الوست  عع  مال تدتر جردا يف اسـتعادة وتوعيـد سـعتة الدولـة يف مجيـع محنـاث البعـدأ        

النظـاو الدسـتور  وإاـاث     ومتادت  شعأل مفريةيـا الوسـت  ألنـ  م ـدر إرادة شعـادة البعـد إىل      
األزمةأ وحثت اجلرات الفاععة السياسية واجملتمع املدن عع  املشاركة يف احلـوار واالضـتال    
 دور معتزو يف عمعية نـز  السـالا والتسـريإ وإعـادة اشدمـاع واشعـادة إىل الـوعنأ وهنـرت         

   قامــت  ــ  يف الــدول األعاــاث يف اجلماعــة االقتلــادية لــدول وســط مفريةيــا ععــ  الــدور الــ 
 مساعدة مجرورية مفريةيا الوست ال

واستعرضت العجنة مياا احلالة يف محناث املنتةـة دون اشقعيميـة فيمـا يتععـق  العمعيـات       - 12
نت ا يــة الــى جــرت تــالل الفتــرة قيــد االســتعراضال ولــوحك منــ  يف حــني من االنت ا ــات     اال

نفسرا مجريت املعتاد يف إعار ظروف سعمية، فنالبـا مـا جـرر يف الفتـرة السـا ةة لالنت ا ـات       
وعةأل االنتراث من العمعيات إ داث انشـةاق تتـبال وا التشـديد ععـ  منـ  اـأل إيـالث اهتمـاو         

 ا ـات، ألنـ  ال يوجـد  عـد يف املنتةـة مبنـرر ؤامـا عـن الترديـدات ارتمعـة           تاص ملسائل االنت
 ودوث مزمة انت ا يةال  

ــوزار  احلــاد           - 13 ــا  ال ــن  ــا ون، اــدرت تواــية، يف االجتم ــادرة م ــ  مب ــاث عع و ن
واألر عني لعجنة،  إدراع مناقشـة مواضـيعية يف جـدول معمـال االجتماعـات املةبعـةال وتبادلـت        
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اآلليـات الوعنيـة شدارة وتنظـيم األزمـات والتـوترات يف      ”اآلراث حـول موضـو    العجنة ل لك 
 تالل االجتما  الوزار  الثان واألر عنيال “وسط مفريةيا

وموات العجنة مياا  اجلا  التدا ب التالية لتعزيز االستةرار يف املنتةـة دون اشقعيميـةا    - 14
ــدول األعاــاث ملعاجلــ     ــأل ال ــ ل جرــود متاــافرة مــن جان ة االســتةرار االجتمــاع  يف ســياق   

مبافحة مجاعة  وكـو حـراوأ والتلـديق ععـ  اتفاقيـة وسـط مفريةيـا ملراقبـة األسـعحة اللـنبة           
واألسعحة اخلفيفة و تائرهـا ومجيـع الةتـع واملبونـات الـى ميبـن من تسـت دو يف اـنع هـ ه          

ععـ  معاهـدة جتـارة     والتوقيـع والتلـديق   أ(1)األسعحة وتلعيحرا وتركيبرا )اتفاقيـة كينشاسـا(  
وتنفي  االستراتيجية اشقعيمية ملبافحة اشرهـا  وعـدو انتشـار األسـعحة اللـنبة       أ(2)األسعحة

واألســعحة اخلفيفــة يف وســط مفريةيــا، الــى مقر ــا العجنــة تــالل االجتمــا  الــوزار  احلــاد      
يجية اشقعيميـة  واألر عنيال واعتمـدت العجنـة، يف تعـك املناسـبة، إعـالن ليربفيـل  شـرن االسـترات        

)املرفق الثان(، ال   معر ت في ، ضمن مجعـة ممـور، عـن قعةرـا الشـديد  شـرن منشـتة مجاعـة         
 وكو حراوأ ومدانت  شدة اهلجمات الى قامت  ا تعـك اجلماعـة وسـائر اجلماعـات مياـا يف      
 املنتةــة دون اشقعيميــة، وتااــة جــيب الــر  لعمةاومــةأ وميــدت االســتراتيجية اشقعيميــة الــى 
وضــعت يف معةــا  الةــرار املت ــ  يف االجتمــا  الــوزار  الثالــ  والــثاليني لعجنــةأ وتــجعت 
ــدوليني اآلتــرين، مبــا يف  لــك األمــم       ــا والشــركاث ال ــدول وســط مفريةي اجلماعــة االقتلــادية ل

 املتحدة، عع  دعم تنفي  االستراتيجيةال  
 

 سعحة يف وسط مفريةياتنفي  تريتة التريق ملبافحة اشرها  وعدو انتشار األ -  اث 
ــا،  التعــاون مــع مركــز األمــم        - 15 ــأل األمــم املتحــدة اشقعيمــ  يف وســط مفريةي قــدو مبت

املتحـــدة ملبافحـــة اشرهـــا  واملديريـــة التنفي يـــة لعجنـــة مبافحـــة اشرهـــا ، الـــدعم لوضـــع   
ــة  شــرن مبافحــة اشرهــا  وعــدو انتشــار األســعحة اللــنبة واألســعحة        اســتراتيجية متبامع

يف وسط مفريةيا عرب تنظيم سعسعة من حعةات العمل  التعـاون مـع البعـدان املاـيفة يف      اخلفيفة
ــة يف       ــة اجلنائي ــة العمــل األتــبة  شــرن دور نظــاو العدال ــةال وعوةــدت حعة املنتةــة دون اشقعيمي

ــن    ــل م ــو ر   1 ميعولوســبتمرب إىل 29مبافحــة اشرهــا  يف ليربفي ال 2015تشــرين األولومكت
ةياو اخلرباث  اعتماد االستراتيجية اشقعيمية الشـامعة الـى مرقـَرت، حسـأل     وتووجت حعةة العمل  

املشـــار إليـــ  معـــاله، يف وقـــت الحـــق يف االجتمـــا  الـــوزار  احلـــاد  واألر عـــني لعجنـــة          
 الثان(ال   )املرفق

__________ 

 ، املرفقالA/65/517-S/2010/534انظر  (1) 

  اثال 234و67انظر الةرار  (2) 

http://undocs.org/ar/A/65/517
http://undocs.org/ar/A/RES/67/234
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ويف االجتما  الثان واألر عني، موات العجنة  تحةيق مزيد من التتزر  ني املنظمـات   - 16
ة واشقعيمية، ومبتأل األمم املتحدة اشقعيم  يف وسط مفريةيا، واملنسـق اشقعيمـ    دون اشقعيمي

 لالستراتيجية املتبامعة  نية تنفي ها، مبا يف  لك تنظيم مؤؤر لعمتا عة شعالق االستراتيجيةال  
 

انعــداو األمــن عــرب احلــدودا اجلماعــات املســعحة، مبــا فيرــا مجاعــة  وكــو حــراو       -جيم  
 لعمةاومةوجيب الر  

يف االجتمــا  الــوزار  الثــان واألر عــني، قــدو وثعــو جلنــة حــوض وــبة تشــاد والةــوة   - 17
املشتركة املتعددة اجلنسيات إحاعات مستفياة عن احلالـة الراهنـة فيمـا يتععـق  رنشـتة مجاعـة       
 وكو حراو والتـدا ب املت ـ ة لعتلـد  هلـاال ومتـب إىل من عمعيـات الةـوة نحـت يف إضـعاف          

ات مجاعــة  وكــو حــراو ععـ  تــن هجمــات واســعة النتـاقال ويف الوقــت نفســ ، متــارت   قـدر 
العجنــة إىل من مجاعــة  وكــو حــراو ال تــزال ؤثــل  ديــدا إقعيميــا تتــبا ومن منشــتترا ال تــزال   

ل كمفجـــرين انتحـــاريني وقتـــل تتســـم  الوحشـــية الشـــديدة، مبـــا يف  لـــك اســـت داو األعفـــا 
 املدنينيال وتشوي 
د من النةاط التحعيعية  شـرن مجاعـة  وكـو حـراو عـن اشحاعـات اشعالميـة        وانبثق عد - 1٨

 املةدمة إىل العجنة ومناقشا ا، منرا ما يع ا  
نظــرا ألنــ  اســتحال ععــ  مجاعــة  وكــو حــراو من تةــق هــدفرا األيــدولوج     )م( 

 املتمثل يف إقامة اخلالفة، جلرت اجلماعة  لورة متزايدة إىل منشتة إجراميةأ  
ان من اللعأل لعناية، إن مل يبن من املستحيل التفاوض مـع مجاعـة  وكـو    ك ) ( 

 حراو، نظرا لعدو وجود موحاور يعوَّل ععي  وجدول معمال موحد    ملداقية لعجماعةأ  
 استفادت مجاعة  وكو حراو من الدعم تارع املنتةةال   )ع( 

ماعيــة واالقتلــادية وعمومــا، ونظــرا ألن اجلماعــة دم ــت ععــ  اســتنالل املظــامل االجت  - 19
والسياسية لعسبان ارعيني، فإن التلـد  لنزمـة النامجـة عـن مجاعـة  وكـو حـراو ال ميبـن من         
يةتلـر حلــرا ععــ  تــدا ب عسـبريةال ويف هــ ا الســياق، متــار وثـل جلنــة حــوض وــبة تشــاد    

ن تنفيــ  تــالل اشحاعــة اشعالميــة الــى مدىل  ــا يف االجتمــا  الــوزار  الثــان واألر عــني إىل م
واليــة الةــوة املشــتركة املتعــددة اجلنســيات سيتماتــ  مــع الر يــة ارــددة يف مــؤؤر قمــة األمــن   

، مبـا يف  لـك األ عـاد    2016ميارومـايو   14 إىل 12اشقعيم  الثان، ال   عةـد يف م وجـا مـن    
 اشنسانية واشمنائيةال وتدد مؤؤر الةمة عع  ضرورة ضـمان من تبـون العمعيـات العسـبرية يف    

 مبافحة مجاعة  وكو حراو متوافةة مع املعايب الدولية املتععةة وةوق اشنسانال
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وم ــرزت اجلماعــة االقتلــادية لــدول وســط مفريةيــا الترديــد الــ   تشــبع  اجلماعــات   - 20
املسعحة العامعة يف مجرورية مفريةيا الوست  ومجرورية البوننـو الدميةراعيـة، مبـا فيرـا الةـوات      

 رير رواندا وتالف الةور الدميةراعية وجيب الر  لعمةاومةال  الدميةراعية لتح
 

 األمن البحر  يف تعي   ينيا -دال  
يف االجتماعني الوزاريني احلاد  واألر عني والثان واألر عـني، ناقشـت العجنـة التةـدو      - 21

البحـريني  اررز يف تنفي  توايات مؤؤر قمة ر ساث الدول واحلبومات  شرن السالمة واألمن 
ال وتــــالل 2013حزيرانويونيــــ   25و  24يف تعــــي   ينيــــا، املعةــــود يف ياونــــد  يــــوم  

االجتمــا  احلــاد  واألر عــني، اعتمــدت العجنــة إعــالن ليربفيــل  شــرن تشــنيل مركــز التنســيق  
األقاليم  لنمن البحر  يف تعي   ينيا )املرفق الثال (، ال   معر ت في ، ضمن مجعـة ممـور،   

 تعبئـة مجيـع املـوارد الالزمـة لتشـنيل املركـزأ وحثـت الـدول األعاـاث ععـ  دعـم            عن االلتـزاو  
ــا يف تنفيــ  اســتراتيجية األمــن البحــر أ وععبــت إىل      اجلماعــة االقتلــادية لــدول وســط مفريةي
اجلماعــة االقتلــادية لــدول وســط مفريةيــا موااــعة تفعيــل آليــات التنســيق لعــتمبني مــن اجلــا    

ن البحـر ، وتعزيـز التعـاون مـع اجلماعـة االقتلـادية لـدول  ـر          إجراثات فعالة يف جمال األم
مفريةيــا وجلنــة تعــي   ينيــا وموااــعة جرودهــا  التعــاون مــع الشــركاث الــدوليني حلشــد املــوارد  
ملركز التنسيق و ب  لك من مبادرات األمن البحر أ وععبـت الـدعم مـن األمـم املتحـدة مـن       

 فق الثال (المجل التشنيل الفعال ملركز التنسيق )املر
ــن        - 22 ــة إىل إحاعــات م ــتمعت العجن ــني، اس ــان واألر ع ــوزار  الث ــا  ال وتــالل االجتم

اجلماعة االقتلادية لدول وسط مفريةيا، ووثع  مركـز التنسـيق األقـاليم  لعسـالمة البحريـة يف      
ــا  شــرن تشــنيل املؤسســتني         ــن البحــر  يف وســط مفريةي ــا واملركــز اشقعيمــ  لنم ــي   يني تع

نيال ووفةا ملا ورد يف اجتمـا  جلنـة الـدفا  واألمـن التا عـة لعجماعـة االقتلـادية لـدول         األتبت
، ماـدر املركـز اشقعيمـ   رنـام  منشـتت  وهـو اآلن       2016آ ارومـار    12 وسط مفريةيا يف

قــادر ععــ  راــد الســفن املــزودة  نظــاو آي لتحديــد اهلويــةال وفيمــا يتععــق مبركــز التنســيق           
 نــــة إىل عةــــد اجتمــــا  رفيــــع املســــتور لعمركــــز يف ياونــــد  يف األقــــاليم ، متــــارت العج

، اجلـ ت تاللـ  عـدة قـرارات  شـرن  رنـام  منشـتة مركـز التنســيق         2016تـباطوفرباير   12
األقاليم  ومالك  الوظيف  وؤويع ال ومكدت من ممانة اجلماعة االقتلادية لـدول وسـط مفريةيـا    

جلنـة تعـي   ينيـا التزمـت  اهلـدف املتععـق       ومفوضية اجلماعة االقتلادية لدول  ر  مفريةيـا و 
، و ــرن التعبئــة 2016 ــرن يــتم إنشــاث فريــق  ــدث مركــز التنســيق األقــاليم  وعــول ؤوزويوليــ    

الفعالة لعموارد املالية و بها من املوارد، من الدول األعااث والشركاث الدوليني عع  السـواث،  
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 ، مبـا يف  لـك تشـنيل كـل مـن مركــز      يظـل جانبـا هامـا مـن تفعيـل اسـتراتيجية األمــن البحـر       
 التنسيق األقاليم  واملركز اشقعيم  لنمن البحر  يف مفريةياال

 
 الليد  ب املشرو  واالجتار  ب املشرو   األحياث الربية -هاث  

درست العجنة اآليار البيئيـة واالقتلـادية واألمنيـة لعلـيد  ـب املشـرو  واالجتـار  ـب          - 23
املشـرو   األحيـاث الربيـة يف وســط مفريةيـا، واستعرضـت املبـادرات الــى اضـتععت  ـا الــدول         
األعااث والشركاث ملواجرـة هـ ه الظـاهرة املتناميـةال ومتـارت العجنـة إىل قـرار اجلمعيـة العامـة          

ــؤر   314و69 ــ  30امل ــة      2015 ؤوزويولي ــ  اجلمعي ــ   معــادت في ــق  ــ ه املســرلة، ال املتعع
تركيــد اللــعة  ــني اجلوانــأل البيئيــة واالجتماعيــة واالقتلــادية واألمنيــة لعلــيد  ــب املشــرو ،   

يف هـ ا اللـددال وعـالوة ععـ       وحثت الدول األعااث عع  تعزيـز التعـاون والتنسـيق الـدوليني    
 لك، وتالل االجتمـا  الـوزار  احلـاد  واألر عـني، اعتمـدت العجنـة إعـالن ليربفيـل  شـرن          
مبافحة الليد  ب املشرو  يف وسط مفريةيا )املرفق الرا ع(، ودعا في  وزراث الـدول األعاـاث   

لتزامرـا البامـل مببافحـة    يف العجنة إىل زيادة التتزر والتعاون  شرن ه ه املسرلةأ ومعر ت عن ا
الليد  ب املشـرو أ وععبـت إىل املمثـل اخلـاص لنمـني العـاو ورئـيس مبتـأل األمـم املتحـدة           
اشقعيم  يف وسط مفريةيا اش الغ عن اجلرـود اشقعيميـة املوجرـة ضـد اللـيد  ـب املشـرو  يف        

ــد جعســة يف االجتمــ        ــك عة ــس األمــنال ومعةــأل  ل ــره نلــف الســنو  املةــدو إىل جمع ا  تةري
الــوزار  الثــان واألر عــني تبادلــت الــدول األعاــاث يف العجنــة فيرــا تربا ــا املتععةــة  التــدا ب     
املت  ة ملبافحـة اللـيد  ـب املشـرو ، الـى ععـت تعزيـز  ـور تركيـز قـوات األمـن الوعنيـة،             
ــيني واســت داو األجرــزة لتتبــع          واملشــاركة الةويــة لعةتــا  الةاــائ ، وإتــرا  الســبان ارع

 واناتالاحلي
 

ــز  الســالا يف        -واو   ــأل تــؤون ن ــى ياــتعع  ــا مبت آتــر مســتجدات األنشــتة ال
 األمانة العامة

استمعت العجنة إىل إحاعة من مركز األمـم املتحـدة اشقعيمـ  لعسـالو ونـز  السـالا        - 24
ــ          ــى  عنرــا تنفي ــة ال ــا عــن املرحع ــدول وســط مفريةي ــا واجلماعــة االقتلــادية ل يف وســط مفريةي

لةانونية الةائمة ل   السـالا وعـدو االنتشـارال وسوـعط الاـوث ععـ  متيـة التلـديق         اللبو  ا
عع  اتفاقية كينشاسا، ومعاهدة جتارة األسعحة، وك لك متيـة تةـدا الـدول األعاـاث تةـارير      
 شــرن تنفيــ   رنــام  العمــل املتععــق مبنــع ومبافحــة االجتــار  ــب املشــرو   األســعحة اللــنبة   

http://undocs.org/ar/A/RES/69/314
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ال ومعر  مركـز األمـم املتحـدة اشقعيمـ  عـن مسـف  ألنـ         (3)من مجيع جوانب واألسعحة اخلفيفة 
يف االجتما  الساد  لعدول ال   يعةد كل سنتني لعنظر يف تنفي   رنـام  العمـل ملنـع االجتـار     
 ب املشرو   األسعحة اللنبة واألسعحة اخلفيفة من مجيع جوانب  ومبافحت  والةاـاث ععيـ ،   

ــ   10 إىل 6 املعةــود يف نيويــور  مــن  ــة واحــدة فةــط   ال(4)2016حزيرانويوني مل تةــم إال دول
 عاو يف العجنة  تةدا تةريرها الوعيفال

ــاو مركــز األمــم املتحــدة اشقعيمــ  لعســالو ونــز  الســالا يف مفريةيــا واجلماعــة          - 25 وق
االقتلــادية لــدول وســط مفريةيــا  ــإعال  العجنــَة ععــ  يتتعــف األنشــتة الــى نوظمــت ملســاعدة  

ل األعااث يف التةيد  رحباو اتفاقية كينشاسـا ومعاهـدة جتـارة األسـعحة وتتبيةرـاال وم عـ        الدو
املركز العجنَة  رن   اٍق تت تلرفرا يف ما يتععق  تةـدا اخلـربة التةنيـة املتلـعة  التلـديق ععـ        

يف  اللبو  الةانونية و تعزيز الةدرات املتععةة  املسائل املتلعة  ـ   السـالا وعـدو االنتشـار    
وسط مفريةيا، ععـ  حنـو ينسـجم مـع واليتـ ال و اشضـافة إىل  لـك، مفـاد املركـز  رنـ  اسـتجا ة            
لتعأل من العجنة تالل اجتماعرا التاسع والثاليني  شرن تنظيم اجتما  حول جتـارة األسـعحة   
املنةولة ورا، قاو  إعداد مشرو  لنمـن البحـر ، مـع ر تـ   االجتـار  ـب املشـرو   األسـعحة         

 بة ومسعحة الدمار الشاملالاللن
ومتبا، م ع  مركزو األمـم املتحـدة اشقعيمـ  العجنـَة  رنشـتت  املب ولـة مـن مجـل تنفيـ            - 26

، ال   قرر اجملعس مبوجب  التـدا ب الـى يـتعني ععـ  الـدول      (2004) 1540قرار جمعس األمن 
الــدولال ومفــاد املركــز  ــرن   نــع واــول مســعحة الــدمار الشــامل إىل جرــات مــن  ــب  اجلا هــا مل

 ألفريةــ  قـــد نظمــا، يف نيســـانو  مبتــأل تــؤون نـــز  الســالا يف األمانــة العامـــة واالتــاد ا     
، ومتـار إىل من  (2004) 1540، حعةة عمل إقعيمية  شـرن تنفيـ  قـرار اجملعـس     2016 م ريل

 يالث دول معااث يف العجنة مل تةدو  عد تةريرها األوي عن تنفي   لك الةرارال
 

 التعاون مع املنظمات الدولية واشقعيمية،  دعم من كيانات األمم املتحدة -زا   
ــا      - 27 مــن تــالل املشــاركة النشــتة مــن جانــأل اجلماعــة االقتلــادية لــدول وســط مفريةي

واالتاد األفرية ، وك لك من تالل تواجـد ومسـاتة كيانـات يتتعفـة تا عـة لنمـم املتحـدة،        
منــرا مبتــأل األمــم املتحــدة املعــيف  امل ــدرات واجلرميــة، وهيئــة األمــم املتحــدة لعمســاواة  ــني   

)هيئـة األمـم املتحـدة لعمـرمة(، ومركـز األمـم املتحـدة حلةـوق اشنسـان          اجلنسني وؤبـني املـرمة   
__________ 

تقريررر مرراألر  امررد  املعرربا  ارررري املشرررملب ألررح  الرررة  املالرر عخل  فةررنحا ة الرر عخل      ررخل مرر    رر        (3) 
 ال24 (، الفلل الرا ع، الفةرةA/CONF.192/15) 2001ألوز/يوف ه  20-9نبه، ن ويوبك، جو 

 الA/CONF.192/BMS/2016/2 انظر (4) 

http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ar/A/CONF.192/15
http://undocs.org/ar/A/CONF.192/BMS/2016/2
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والدميةراعية يف وسط مفريةيا، و عثة األمم املتحدة املتبامعة املتعددة األ عاد لتحةيـق االسـتةرار   
ــة      ــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحةيــق االســتةرار يف مجروري ــا الوســت ، و عث ــة مفريةي يف مجروري

، استمر تةدا مساعدة ال تةـدر  ةيمـة إىل العجنـة يف مواجرتـرا لتحـديات      البوننو الدميةراعية
 إحالل السالو واألمن يف وسط مفريةياال

وفيمــا يتععــق  التنميــة املؤسســية وتنميــة الشــراكات الراميــة إىل معاجلــة قاــايا الســالو   - 2٨
را عمعيــة م عنــت اجلماعــة االقتلــادية لــدول وســط مفريةيــا العجنــة  راــا نفــ ت مــؤت  واألمــن،

ععت تعزيز وتةوية تراكترا مع مبتأل األمم املتحدة اشقعيم  يف وسط مفريةيـا، وـا مدر إىل   
إ ــراو اتفــاق جديــد لعتعــاون  ــني املنظمــتني، ومقامــت عالقــة جديــدة مــع املــؤؤر الــدوي املعــيف   

إىل  13 مبنتةة البحبات البـربرال و اشضـافة إىل  لـك، عةـدت حعةـة عمـل يف ياونـد  مـن        
ــائق الترسيســية جملعــس الســالو واألمــن يف وســط     2016 حزيرانويونيــ  15  شــرن تنةــيإ الوي

 مفريةياال  
واستجا ة لتعأل من العجنة، قـدمت هيئـة األمـم املتحـدة لعمـرمة تةريـرا إىل العجنـة يف         - 29

 1325اجتماعرا الثان واألر عني، يتععق والة التنفي  يف مفريةيـا الوسـت  لةـرار جمعـس األمـن      
، (2009) 1٨٨٨ و (200٨) 1٨20 شــرن املــرمة والســالو واألمــن، والةــرارات   (2000)
  شرن نفس املوضو ال (2009) 1٨٨9 و
  

 املسائل اشدارية واملالية -يالثا  
ــاو     - 30 ــالن ع ــة إىل إع ــارت العجن ــة األمــم      2009مت ــتئمان لعجن  شــرن اللــندوق االس

الـ     ،(5)املتحدة االستشارية الدائمـة املعنيـة مبسـائل األمـن يف وسـط مفريةيـا )إعـالن ليربفيـل(        
ــندوق      ــاي لعلـ ــع املـ ــت الوضـ ــرين، واستعرضـ ــامن والعشـ ــوزار  الثـ ــا  الـ ــد يف االجتمـ اعتومـ
االستئمانال ومتارت العجنة إىل من مننوال والبوننو كانتا الوحيدتان العتان دفعتـا اتـتراكا ما   
حــا اآلن، ومعر ــت عــن  ــال  الةعــق لــنةح التربعــاتال وحثــت العجنــة الــدول األعاــاث ععــ   

 زاما ا املالية، ؤشيا مع روا إعالن ليربفيلالالوفاث  الت
وعــالوة ععــ   لــك، وتــالل االجتمــا  الــوزار  الثــان واألر عــني، اعتمــدت العجنــة  - 31

إعالنا ناتدت في  ر ساث دول وحبومات الدول األعاـاث إاـدار قـرار  شـرن مسـرلة إرسـاث       
ــاتة ماليـــة معزمـــة  ةيمـــة     الـــدول األعاـــاث  ل دولـــة مـــن  دوالر ســـنويا لبـــ  10 000مسـ

 اخلامس(ال )املرفق
 

__________ 

 ، املرفقالA/64/85-S/2009/288نظر ا (5) 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
http://undocs.org/ar/A/64/85
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 االستنتاجات والتوايات -را عا  
يرحــأل األمــني العــاو  ــاجلرود املتوااــعة الــى تبــ هلا العجنــة يف ســبيل توعيــد الســالو      - 32

واألمـن يف وســط مفريةيــا،  التعــاون مــع املنظمــات دون اشقعيميــة واشقعيميــةال ويشــجع العجنــة  
جلماعة االقتلـادية لـدول وسـط مفريةيـا، وترسـيو تعاواـا مـع        عع  موااعة تعزيز تعامعرا مع ا

ــة       ــة ودون اشقعيمي منظومــة األمــم املتحــدة واالتــاد األفريةــ  و بتــا مــن املنظمــات اشقعيمي
 والشركاث الدولينيال

وال تــزال تترتــأل ععــ  األنشــتة الــى تةــوو  ــا مجاعــة  وكــو حــراو عواقــأل مزعز عــة    - 33
نية واملتععةة وةوق اشنسان لدول وسط مفريةيـا، وال سـيما يف تشـاد    لنوضا  اشنسانية واألم

والبــامبونال وتشــمل هـــ ه العواقــأل االضــترا ات احلـــادة يف األنشــتة الزراعيــة والرعويـــة       
واألنشتة االقتلادية األتـرر املنفـ ة حـول حـوض وـبة تشـاد الـى تشـبل العمـود الفةـر            

ــك املن   ــراكات اجلســيمة حلةــوق اشنســان   لســبل العــيب األساســية لعســبان يف تع ــة، واالنت تة
اخلتـبة الـى ترتببـرا اجلماعـة، مبـا يف  لـك اسـت داو األعفـال كمفجـرين انتحـارينيال وحـا            
منتلف حزيرانويوني ، تاـاعف عـدد املشـردين داتعيـا يف البـامبون يـالث مـرات  املةارنـة         

ــ     ــع الســنة الســا ةة، إ   ع ــ  لال   190 000م ــدد البع ــ  الع  327 000جــئني تــ ح، و ع
 121 000مكثــر مــن  تــ حال وحــا منتلــف حزيرانويونيــ ، متــارت التةــارير إىل وجــود  

تـ ح مـن املشـردين داتعيـا يف منتةـة وـبة تشـادال ويف هـ ا السـياق، يرحـأل األمـني العـاو             
 التشنيل البامل لعةوة املشتركة املتعددة اجلنسيات ومنشتترا ويشجع دول املنتةة والشـركاث  

عع  موااعة تةدا املوارد الالزمة لعمعرا،  ينما حي  الةـوات املسـعحة لعـدول املعنيـة     الدوليني 
عع  من تبفل االمتثال اللـارو ملعـايب حةـوق اشنسـان والةـانون اشنسـان الـدويال وهـ ا ممـر          
 ال  األتيةا فعيس من املرجإ من يتم إحلاق اهلزمية جبماعة  وكـو حـراو إ ا مل تبـن اجملتمعـات     

ريرة عع  يةة من من  ميبن التعويل عع  من الةوات املسـعحة لبعـدااا لـن ترتبـأل انتـراكات      املت
 حلةوق اشنسانال  

ويرحأل األمـني العـاو  عةـد مـؤؤر قمـة األمـن اشقعيمـ  الثـان حلـوض وـبة تشـاد يف             - 34
ــايو   ــا يف ميارومـ ــون ودون    2016م وجـ ــركاث اشقعيميـ ــ هلا الشـ ــى يبـ ــعة الـ ــود املتوااـ  ، واجلرـ

اشقعيميني لعتلد  لنسبا  اجل رية لتمرد مجاعة  وكو حراو و لك  تريةة كعية ومتبامعـة،  
ــا واجلماعــة االقتلــادية لــدول  ــر       ويشــجع  ةــوةم اجلماعــة االقتلــادية لــدول وســط مفريةي
مفريةيا عع  عةد مؤؤر الةمة املشتر  املةرر عةـده لر سـاث الـدول  شـرن مجاعـة  وكـو حـراوال        

العــاو مياـا  اعتمــاد االسـتراتيجية املتبامعــة ملبافحـة اشرهــا  وعـدو انتشــار      ويرحـأل األمـني  
األسعحة اللنبة واألسعحة اخلفيفة يف وسط مفريةيا، ويشجع الدول األعااث يف العجنـة ععـ    
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من تةـوو،  ـدعم مـن مبتـأل األمـم املتحـدة اشقعيمـ  يف وسـط مفريةيـا ومركـز األمـم املتحــدة            
رية التنفي ية لعجنة مبافحة اشرها ،  التعجيل  اجلا  التـدا ب الالزمـة   ملبافحة اشرها  واملدي

لامان تنفي ها الباملال ويبرر األمني العاو متية الةياو، ؤاتيا مـع اسـتراتيجية األمـم املتحـدة     
العاملية ملبافحة اشرها ،  بفالة من تتةيد مجيع تدا ب مبافحة اشرهـا  الـى تت ـ ها الـدول     

ا  التزاما ــا مبوجــأل الةــانون الــدوي، وتااــة الةــانون الــدوي حلةــوق اشنســان    تةيــدا اــارم
ويتلـــل هـــ ا املتعـــأل اشلزامـــ    ال(6)والةـــانون الـــدوي لالجـــئني والةـــانون اشنســـان الـــدوي 

تنفيــ  االســتراتيجية املتبامعــة  العمعيــات الــى تةــوو  ــا الةــوة املشــتركة املتعــددة اجلنســيات و  
 املنتةةال   يف
ــا الوســت       - 35 ــة مفريةي ــالعودة إىل النظــاو الدســتور  يف مجروري ــاو   ويرحــأل األمــني الع

واستمرار املشاركة الةوية لعمنتةة دون اشقعيمية يف ه ه املسرلة، وفةا ملا جتعـ  مـن قيـاو جلنـة     
األمم املتحدة االستشارية الدائمة  اعتماد إعالن  انن ال ويؤيد األمني العاو دعوة العجنـة مجيـع   

ــاث الســالو      الشــ ــتعمب و ن ــات ال ــة عمعي ــة يف دعــم ومواكب ركاث إىل موااــعة مشــاركترا البامع
واســتعادة ســيادة الةــانون يف مجروريــة مفريةيــا الوســت ال ويوــربز ععــ  وجــ  اخللــوص احلاجــة  
ــرام  إاــالا قتــا  األمــن ونــز  الســالا       ــة املــوارد الالزمــة لاــمان تنفيــ    املعحــة إىل تعبئ

اع، ويـدعو الـدول األعاـاث إىل دعـم البعـد يف هـ ا املنعتـف احلـرعال         والتسريإ وإعـادة اشدمـ  
ويف ه ا اللدد، سيواال املمثل اخلاص لنمني العاو لوسـط مفريةيـا، عبـدالي   ـاتيع ، حـ       
الــدول األعاــاث يف املنتةــة ععــ  تةــدا الــدعم، يف تعــاون وييــق مــع وثعــ  اخلــاص جلمروريــة    

 يانناالمن - مفريةيا الوست ،  ارفي  موناننا
ويشيد األمني العاو  تشاد ومجرورية مفريةيا الوسـت  ومجروريـة البوننـو الدميةراعيـة      - 36

و ا ون والبامبون مللادقترا عع  اتفاقية كينشاسا الى ال تزال مداة ال  ىن عنرا يف مبافحـة  
يةيـاال  انتشار األسعحة اللنبة واألسعحة اخلفيفة ومبافحة انتشار العنف املسـعإ يف وسـط مفر  

ويدعو الدول األعااث يف العجنة الى مل تلادق  عـد ععـ  االتفاقيـة إىل الةيـاو  ـ لك لعتعجيـل       
  دتوهلا االتفاقية حيز النفا ال

ويرحــأل األمــني العــاو  التشــنيل التــدرا  ملركــز التنســيق األقــاليم  ويشــجع الــدول    - 37
يةيــا واجلماعــة االقتلــادية األعاـاث يف العجنــة، وكــ لك اجلماعــة االقتلــادية لــدول وســط مفر 

لدول  ر  مفريةيا وجلنة تعي   ينيا، عع  من تظـل معتزمـة  ـالتتبيق البامـل لةـرارات مـؤؤر       
قمة ر ساث الدول واحلبومات لعسالمة واألمن البحـريني يف تعـي   ينيـا، املعةـود يف ياونـد       

__________ 

 ال2٨٨و60الةرار  (6) 

http://undocs.org/ar/A/RES/60/288
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ث إىل تـوفب  ال ويبـرر دعوتـ  الـدول األعاـاث والشـركا     2013حزيرانويونيـ    25و  24 يوم 
املوارد الالزمة لاـمان تشـنيل مركـز التنسـيق األقـاليم  واملركـز اشقعيمـ  لنمـن البحـر  يف          
وسط مفريةيا  بامل عاقتيرماال وسيواال مبتأل األمم املتحدة لوسـط مفريةيـا، يف تعـاون مـع     

ب لـ   مبتأل األمم املتحدة لنر  مفريةيـا ومنتةـة السـاحل مسـاعدة البعـدان يف املنتةـة يف مـا ت       
 من جرود لتحةيق ه ه األهدافال

ــب املشــرو           - 3٨ ــن اللــيد   ــارير ع ــا إزاث اســتمرار ورود تة ــني العــاو قعة ــزال األم وال ي
واالجتار  ب املشرو   األحياث الربية وعالقترما  تمويل اجلماعات املسـعحة يف وسـط مفريةيـاال    

املسـرلة، ويشـيد  التـدا ب الـى     ويعر  عن تةـديره لعجنـة ملشـاركترا الفعالـة يف التلـد  هلـ ه       
ــ  اجلــا           ــن مجــل مبافحــة هــ ه املشــبعة اخلتــبة ويشــجعرا عع ــدول األعاــاث م تت ــ ها ال
ــاون  شــرن           ــتزر والتع ــادة الت ــت فيــ  إىل زي ــ   دع ــة، ال ــ  إعــالن العجن ــة لتنفي ــوات فعال تت

 املسرلةال   ه ه
وحي  األمني العـاو   والعجنة يف حاجة ماسة إىل ؤويل إضايف من مجل موااعة عمعراال - 39

ل لك مجيع الدول األعاـاث يف العجنـة ععـ  الوفـاث  التزاما ـا املاليـة، ؤشـيا مـع إعـالن ليربفيـل           
ال   يربز ضرورة قياو الدول األعااث يف العجنـة  املسـاتة  انتظـاو يف اللـندوق      2009لعاو 

لبنـاث الثةـة  ـني دول    االستئمان لعجنة، لب  تتمبن العجنة من موااـعة العمـل كتليـة مساسـية     
املنتةة دون اشقعيميةال ويدعو مياا الدول األعااث والشركاث الـدوليني إىل دعـم عمـل العجنـة     

 عن عريق التربعاتال
ويعر  األمني العاو عن امتنان  لعدعم ال   تةدم  إدارة الشؤون السياسـية يف األمانـة    - 40

لالي   ـاتيع  املمثـل اخلـاص لنمـني العـاو      العامة، ومبتأل األمم املتحدة لوسط مفريةيا، وعبد ا
لوســط مفريةيــا، إىل العجنــة يف تســيب معماهلــاال ويوجــ  الشــبر مياــا إىل مركــز األمــم املتحــدة   
اشقعيم  لعسالو ونز  السالا يف مفريةيا، ومركز األمم املتحدة حلةوق اشنسـان والدميةراعيـة   

 ــدرات واجلرميــة، و عثــة األمــم املتحــدة  يف وســط مفريةيــا، ومبتــأل األمــم املتحــدة املعــيف  امل 
املتبامعة املتعددة األ عاد لتحةيق االستةرار يف مجرورية مفريةيـا الوسـت ، و عثـة منظمـة األمـم      
املتحدة لتحةيـق االسـتةرار يف مجروريـة البوننـو الدميةراعيـة، ععـ  مشـاركترا يف اجتماعـات         

اجتماعرـا الـوزار  الثالـ  واألر عـني،      العجنةال ويتتعع إىل اسـتنتاجات العجنـة الـى تنبثـق عـن     
 املةرر عةده يف سان توم ال
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 املرفق األول
 ]األالا  الفرنسية[

 إعالن  انن   
حنن، وزراث ور ساث وفود الدول األعااث يف جلنة األمـم املتحـدة االستشـارية الدائمـة      

 يةيــا الوســت ، مــناملعنيــة مبســائل األمــن يف وســط مفريةيــا، اجملــتمعني يف  ــانن ، مجروريــة مفر  
 ، مبناسبة االجتما  الوزار  الثان واألر عني لعجنة،2016حزيرانويوني   10إىل  6

ــة وســط مفريةيــا دون          ــرايف السياســ  واألمــيف يف منتة ــد استعراضــنا الوضــع اجلن وق
 اشقعيمية،
ــة      - 1  ــتور  يف مجروريـــ ــاو الدســـ ــودة إىل النظـــ ــاا العـــ ــع االرتيـــ ــك مـــ نالحـــ
 الوست أ مفريةيا

نرحأل  تحسن احلالة األمنية يف مجيع محنـاث البعـد ععـ  الـر م مـن التحـديات        - 2 
العديدة الى ما زال يتعني التنعأل ععيرا، الى تدعو إىل اليةظـة مـن جانـأل الـدول األعاـاث يف      

 العجنة واجملتمع الدوي  رسرهأ
نشجع سـعتات مجروريـة مفريةيـا الوسـت  ععـ  مال تـدتر جرـدا يف السـع           - 3 
 ةيق السالو واستعادة وتوعيد سعتة الدولة يف مجيع محناث البعدأ  إىل ت

حني  تعأل مجرورية مفريةيـا الوسـت ، الـ   ميبـت  شـبل سـعم  و ـا ،         - 4 
أل ععـــ  األزمـــة مـــن تـــالل مشـــاركت   عزمـــ  ععـــ  العـــودة إىل النظـــاو الـــدميةراع ، والتنعـــ 

 لـــى مجريـــت يف كـــانون األولوااالســـتفتاث الدســـتور  واالنت ا ـــات الرئاســـية والربملانيـــة  يف
 أ2016وتباطوفرباير وآ ارومار   2015 ديسمرب
نشـــيد  الســـعتات االنتةاليـــة لبـــ هلا كـــل مـــا يف وســـعرا شجـــراث انت ا ـــات   - 5 

 دميةراعية ناجحةأ  
انئ ااحأل الف امة فوستان مركان  تواديرا عع  انت ا ـ  رئيسـا جلمروريـة     - 6 

دعمنـا البامـل شنـازه ملرمتـ  شعـادة  نـاث البعـد، ونشـيد          مفريةيا الوست ، ونؤكد مـن جديـد  
  التزام   عمعية امللاحلة الوعنيةأ  
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حن  مجيع اجلرات الفاععة السياسية ومنظمات اجملتمـع املـدن ععـ  املشـاركة      - 7 
يف احلوار واملشاركة  إتالص يف عمعية نز  السالا والتسريإ وإعـادة اشدمـاع واشعـادة إىل    

 ف االضتال   دورها البامل يف تعزيز الدميةراعية و ناث السالوأالوعن  د
نشـــجع حبومـــة مجروريـــة مفريةيـــا الوســـت  ععـــ  تنشـــيط العجنـــة الوعنيـــة  - ٨ 

 ملبافحة انتشار األسعحة اللنبة واألسعحة اخلفيفةأ  
نرحأل  التزاو الـدول األعاـاث يف اجلماعـة االقتلـادية لـدول وسـط مفريةيـا،         - 9 

 جنبا إىل جنأل مع مجرورية مفريةيا الوست  من   داية األزمةأالى وقفت 
نعر  عن امتناننا للـاحأل الف امـة دنـيس ساسـو إننيسـو، رئـيس مجروريـة         - 10 

 البوننو، عع  دوره كوسيط دوي يف مزمة مجرورية مفريةيا الوست أ
نعـــر  عـــن امتناننـــا لعجماعـــة االقتلـــادية لـــدول وســـط مفريةيـــا، واالتـــاد   - 11 

ألفرية ، واالتاد األورو ، واألمم املتحدة، والشـركاث التةنـيني واملـاليني ومجيـع مـن قـدموا،       ا
ــا الوســت ،      ــة مفريةي  لــورة مباتــرة مو  ــب مباتــرة، متــباال يتتعفــة مــن الــدعم إىل مجروري
وحنثرم عع  موااعة املشاركة وعع  موااـعة جرـودهم الراميـة إىل دعـم عمعيـة الـتعمب و نـاث        

 واستعادة سيادة الةانونال  السالو 
  

 2016حزيرانويوني   10 انن ،
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 املرفق الثان  
 ]األالا  الفرنسية[

إعالن ليربفيل  شرن اعتماد وتنفي  االستراتيجية اشقعيمية وتتـة العمـل     
ملبافحة اشرها  واالجتـار  ـب املشـرو   األسـعحة اللـنبة واألسـعحة       

 اخلفيفة يف وسط مفريةيا  
 ،  حنن 
وزراث تارجية ور ساث وفود الـدول األعاـاث يف جلنـة األمـم املتحـدة االستشـارية        

ــن        ــل،  ــا ون، م ــا يف ليربفي ــد اجتمعن ــا، وق ــة مبســائل األمــن يف وســط مفريةي  الدائمــة املعني
 ،2015تشرين الثانونوفمرب  27إىل  23

ن مـن قبـل   وإ  يساورنا  ـال  الةعـق إزاث تفـاقم اهلجمـات املرتببـة يف تشـاد والبـامبو        
مجاعة  وكو حراو اشرها يـة، الـى يشـار إليرـا اليـوو  راـا الدولـة اشسـالمية يف  ـر  مفريةيـا،           

 وإزاث امل اعر الى تواجررا الدول األعااث األتررأ
وإ  نـــدر  احلاجـــة إىل اجلـــا  إجـــراثات مشـــتركة وتعاونيـــة وفعالـــة وعويعـــة األجـــل  

 لعتلد  خلتر اشرها  يف وسط مفريةياأ
  نـــ كبر  اســـتراتيجية األمـــم املتحـــدة العامليـــة ملبافحـــة اشرهـــا ، املعتمـــدة يف        وإ 

 أ2006 عاو
 رقور العبارات املمبنة اهلجمات املتبـررة واملميتـة الـى ترتببـرا هـ ه اجلماعـة        ندين 

 ب واضحة املعـامل واجلماعـات اشرها يـة األتـرر املوجـودة يف املنتةـة دون اشقعيميـة، مبـا يف         
 الر  لعمةاومةأ  لك جيب

 ــإعالن وزراث تارجيـة العجنــة االستشــارية الدائمــة املعنيــة   مــن جديــد ؤســبنا نؤكـد   
، 2014مبسائل األمن يف وسط مفريةيا، ال   اعتمد يف  وجومبورا يف كـانون األولوديسـمرب   

 دعما لعبامبونأ
اعتماد وترييد االسـتراتيجية اشقعيميـة ملبافحـة اشرهـا  واالجتـار  ـب املشـرو          نةرر 

 األسعحة اللنبة واألسعحة اخلفيفة يف وسـط مفريةيـا وتتـة عمعـرا، وفةـا لعر بـات املعـر         
 عنــــرا يف االجتمــــا  الثالــــ  والــــثاليني لعجنــــة، الــــ   عةــــد يف  ــــانن  يف كــــانون األولو

 أ2011 ديسمرب
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ة االقتلادية لدول وسط مفريةيا والشركاث الدوليني، مبا يف  لـك األمـم   اجلماع نشجع 
 املتحدة، عع  دعم تنفي  االستراتيجية وتتة عمعراأ

إجــراث تةيــيم منــتظم لالســتراتيجية وتتــة عمعــرا يف االجتماعــات الــى تعةــدها   نةــرر  
 العجنةال

  
 2015 تشرين الثانونوفمرب 26ليربفيل، 
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 املرفق الثال     
 األالا  الفرنسية[]

إعالن ليربفيل  شرن تشنيل مركز التنسـيق األقـاليم  لنمـن البحـر  يف       
 تعي   ينيا

 ،  حنن 
الدول األعااث يف جلنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة املعنيـة مبسـائل األمـن يف      

ــن      ــا ون، مـ ــل،  ـ ــا يف ليربفيـ ــد اجتمعنـ ــا، وقـ ــط مفريةيـ ــانو  27 إىل 23 وسـ ــرين الثـ  تشـ
 ،يف االجتما  الوزار  احلاد  واألر عني لعجنة 2015 فمربنو

ــا  1-1  ــع يف اعتبارنـ ــاديتان      إ  ناـ ــان االقتلـ ــ  اجلماعتـ ــوو  ـ ــى تةـ ــادرات الـ املبـ
ــة لعجماعــة        ــة احليوي ــة امللــا  البحري ــا، وهــ   روتوكــول  اي ــي   يني ــة تع ــان وجلن اشقعيميت

أ 2009تشـرين األولومكتـو ر    24االقتلادية لـدول وسـط مفريةيـا، املعتمـد يف كينشاسـا يف      
ة لـــدول  ـــر  مفريةيـــا، املعتمـــدة يف  واالســـتراتيجية البحريـــة املتبامعـــة لعجماعـــة االقتلـــادي 

أ واالستراتيجية البحرية املتبامعـة لعجنـة تعـي   ينيـا،     2014آ ارومار   29ياموسوكرو يف 
 ،2013آ وم ستس  10املعتمدة يف ماال و يف 

املـؤر    (2012) 2039إىل قـرار جمعـس األمـن يف األمـم املتحـدة       وإ  نشب 1-2 
، الــ   حــ  فيــ  اجملعــس اجلماعــة االقتلــادية لــدول  ــر  مفريةيــا   2012تــباطوفرباير  29

واجلماعة االقتلادية لدول وسط مفريةيا وجلنـة تعـي   ينيـا ععـ  العمـل معـا مـن مجـل وضـع          
ميـة  استراتيجية إقعيمية لعتلد  خلتر الةرانة والستو املسعإ و ـب  لـك مـن األفعـال اشجرا    

 يف البحر،  التعاون مع االتاد األفرية أ  
ــة    وإ  نشــــب 1-3  ــاث دول وحبومــــات اجلماعــ ــة ر ســ ــرارات مــــؤؤر قمــ إىل قــ

االقتلادية لدول وسط مفريةيا، واجلماعة االقتلادية لدول  ـر  مفريةيـا، وجلنـة تعـي   ينيـا      
ــا، املعةــود يف        ــة واألمــن البحــر  يف تعــي   يني  حزيــرانو 25و  24 شــرن الســالمة البحري

 يف ياوند أ   2013  يوني
الربوتوكــول اشضــايف املعحــق مبــ كرة التفــاهم الــى       وإ  ناــع يف اعتبارنــا  1-4 

م رمتــرا اجلماعــة االقتلــادية لــدول وســط مفريةيــا واجلماعــة االقتلــادية لــدول  ــر  مفريةيــا    
وجلنة تعي   ينيا  شرن السالمة واألمن البحريني يف وسط مفريةيا و ر  مفريةيا  شرن تنظـيم  

http://undocs.org/ar/S/RES/2039(2012)
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االستراتيجية اشقعيمية حلماية امللـا  البحريـة   وتشنيل مركز التنسيق األقاليم  من مجل تنفي  
 يف ياوند أ 2014حزيرانويوني   5لعدول املعنية، املعتمد يف 

ــن       وإ  نعــ  1-5  ــك م ــة والســتو املســعإ و ــب  ل ــر الســعو لعةراــنة البحري األي
ــت     ــر  املشـ ــال البحـ ــأل يف اجملـ ــى ترتبـ ــة الـ ــال اشجراميـ ــتدامة يف   األفعـ ــة املسـ ــ  التنميـ ر  ععـ

 ناعقأامل ه ه
الدور الرئيس  ال   يؤدي  مركز التنسـيق األقـاليم  يف    وإ  نؤكد من جديد 1-6 

ــى ترتبــأل يف اجملــال        ــة ال ــال اشجرامي ــة ملبافحــة الةراــنة واألفع ــ  االســتراتيجية اشقعيمي تنفي
 البحر  لوسط مفريةيا و ر  مفريةياأ  

ــدع     وإ  نرحــأل 1-7  ــة البــامبون و ال ــ هلا حبوم ــى تب ــاجلرود ال ــن    ــدو م م املة
 الشركاث التةنيني واملاليني من مجل إنشاث وتشنيل مركز التنسيق األقاليم أ

 يف العمل معا من مجل إعالق مركز التنسيق األقاليم ، وإ  نر أل ٨-1 
 نععن ما يع ا - 2  

نتعرد دون تفك  ب ل كل جرد وبن لتعبئـة مـا يبفـ  مـن املـوارد املاليـة        2-1 
كــز التنســيق األقـاليم  مــن  ـدث عمعــ   الشــبل   مرمـن مجــل ؤبـني    والبشـرية والعوجســتية 

 أ  األمثل ويف الوقت اردد
الدول األعااث ععـ  دعـم اجلماعـة االقتلـادية لـدول وسـط مفريةيـا يف         حن  2-2 

تنفيــ  االســتراتيجية اشقعيميــة لعتلــد  لعةراــنة البحريــة يف تعــي   ينيــا ويف التشــنيل الفعــال 
 ليم أملركز التنسيق األقا

 إىل اجلماعة االقتلادية لدول وسط مفريةيا الةياو مبا يع ا   نتعأل 2-3 
موااعة تتوير وتفعيل آليات التنسيق الى مـن تـراا ؤبـني يتتعـف ماـحا        )م( 

امللعحة )مركز التنسيق األقاليم ، واملركز اشقعيم  لنمن البحر  يف وسط مفريةيـا، ومركـز   
سـيات، ومركـز العمعيـات البحريـة لعبوننـو يف تعـي   ينيـا( مـن         التنسيق البحر  املتعـدد اجلن 

 اجلا  إجراثات فعالة لعتلد  جلميع األتتار البحريةأ
تعزيز التعاون مع اجلماعة االقتلادية لدول  ـر  مفريةيـا وجلنـة تعـي   ينيـا       ) ( 

 من مجل زيادة تنسيق اشجراثاتأ
دعــم مركــز التنســيق   موااــعة الاــنط ععــ  الشــركاث الــدوليني مــن مجــل        )ع( 

 األقاليم  ومجيع املبادرات الرامية إىل تعزيز ه ا التعاون اشقعيم أ
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 إىل األمم املتحدة دعم التشنيل الفعال ملركز التنسيق األقاليم أ نتعأل 2-4 
 اقتراا البامبون الةياو،  التعاون مع اجلماعـة االقتلـادية لـدول     حنيط ععما 2-5 

اافة االجتمـا  السـنو  لببـار مسـؤوي مركـز التنسـيق األقـاليم         وسط مفريةيا،  تنظيم واست
 أ  2016 كانون الثانويناير 14إىل  12 يف ياوند  يف الفترة من

ونتعـأل إىل اجلماعـة االقتلـادية لـدول وسـط       نبة  ه ه املسـرلة قيـد النظـر    2-6 
مفريةيــا من تةــدو لنــا مععومــات مســتبمعة عــن احلالــة يف االجتمــا  الــوزار  الثــان واألر عــني   

 لعجنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط مفريةياال
  

 2015 تشرين الثانونوفمرب 26ليربفيل، 
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 املرفق الرا ع  
 ]األالا  الفرنسية[

 إعالن ليربفيل  شرن مبافحة الليد  ب املشرو  يف وسط مفريةيا  
 ،  حنن 
وزراث الـدول األعاـاث يف جلنــة األمـم املتحـدة االستشــارية الدائمـة املعنيـة مبســائل        

 تشـرين الثـانو   27 إىل 23 األمن يف وسط مفريةيا، وقد اجتمعنا يف ليربفيـل،  ـا ون، مـن   
 ،يف االجتما  الوزار  احلاد  واألر عني لعجنة 2015 نوفمرب

إزاث مــدر انتشــار اللــيد  ــب املشــرو  واالجتــار  ــب        إ  يســاورنا الةعــق  1-1 
 املشرو   األحياث الربية وآياره الاارة عع  البيئة واالقتلاد واألمنأ

ــال  الةعــق  1-2  ــات    وإ  يســاورنا   ــة مــن النبات ــوا  ارمي إزاث تتــر انةــراض األن
 يوانات نتيجة الليد  ب املشرو أواحل

ــار  1-3  ــ  يف االعتبـ ــب     وإ  نرتـ ــتنالل  ـ ــة االسـ ــة ملبافحـ ــتراتيجية األفريةيـ االسـ
املشـــرو  واالجتـــار  ـــب املشـــرو   احليوانـــات والنباتـــات الربيـــة يف مفريةيـــا، املعتمـــدة يف         

 أ2015حزيرانويوني  
ظـة ععـ  الـنظم اشيبولوجيـة     الةرار املتععـق  اراف  مياا وإ  نرت  يف االعتبار 1-4 

 احلراجية لوسط مفريةيا وتنميترا املستدامةأ
ــار كــ لك   1-5  ــاق التعــ  وإ  نرتــ  يف االعتب ــاننا   اتف ــة س اون  شــرن إنشــاث منتة

ــات مج   الـــى ــ  حبومـ ــة، الـــ   م رمتـ ــات وعنيـ ــة منتزهـ ــم ياليـ ــت   تاـ ــا الوسـ ــة مفريةيـ روريـ
 والبوننوأ والبامبون
 اتفــــاق التعــــاون  شــــرن إنشــــاث مشــــرو  منتةــــة   وإ  نرتــــ  يف االعتبــــار 1-6 

هــات وعنيــة، الــ   نتزالــى تاــم ياليــة م (TRIDOMمينبيبــ  )يالييــة داو،  - مودزاال - دجــا
 أ2005تباطوفرباير  4 م رمت  حبومات  ا ون والبامبون والبوننو يف

 املـؤر   314و69قـرار اجلمعيـة العامـة لنمـم املتحـدة       وإ  نرت  يف االعتبار 1-7 
 أ“التلد  لالجتار  ب املشرو   األحياث الربية”واملعنون  2015ؤوزويولي   30

تتــة التــوارق الةلــور ملبافحــة اللــيد  ــب   وإ  نرتــ  يف االعتبــار مياــا ٨-1 
ــدة يف   ــرو  املعتمـ ــار   23املشـ ــا  2013آ ارومـ ــا  التـ ــد  يف االجتمـ ــوزراث يف ياونـ رق لـ

http://undocs.org/ar/A/RES/69/314
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تارجية ووزراث التعاون والتبامل والدفا  واألمن و اية األحياث الربيـة لعجماعـة االقتلـادية    
 لدول وسط مفريةياأ

 اللـــبو  الةانونيـــة اشقعيميـــة، مبـــا فيرـــا  روتوكـــول اجلماعـــة  وإ  نرحـــأل 1-9 
وميثـاق عـدو   االقتلادية لدول وسط مفريةيا املتععق مبجعس السـالو واألمـن يف وسـط مفريةيـا،     

االعتداث لعجماعة االقتلادية لدول وسط مفريةيا، واتفاقية التعاون واملساعدة الةانونية املتبادلـة  
الى اعتمد ا الدول األعاـاث يف اجلماعـة االقتلـادية لـدول وسـط مفريةيـا، واتفاقيـة املسـاعدة         

 املتبادلة، الى توفر إعارا إقعيميا لعتعاون يف مسائل السالو واألمنأ
ــا  1-10  ــأل مياـ ــة   وإ  نرحـ ــة العامـ ــا  اجلمعيـ ــدة يف    اجلـ ــم املتحـ ــوزو 30لنمـ  ؤـ

قرارا تارخييا  شرن التلد  لعليد  ب املشرو  واالجتار  ـب املشـرو   األحيـاث     2015 يولي 
 الربيةأ

احلاجة إىل إنشاث آليـات إقعيميـة يتللـة تديـدا ملبافحـة اجلـرائم        وإ  ندر  1-11 
ربية والنا ات، تبون مسؤولة عن وضع استراتيجيات وسياسات لعمالحةـة  املتلعة  األحياث ال

 الةاائية وإنفا  الةوانني  شرن ه ه املسرلة يف كل من الدول األعااثأ
من اللــيد  ــب املشــرو  يشــبل  ديــدا تتــبا لعحيوانــات  وإ  نــدر  مياــا 1-12 

ــع دو       ــوعيف  النســبة جلمي ــن ال ــا لنم ــة وتــديا حةيةي ــات الربي ــة  والنبات ــة دون اشقعيمي ل املنتة
 مفريةياأ لوسط

  األنوا  ارمية، ال   يشبل  ديدا تتبا ألمن الدولأ وإ  ندين االجتار 1-13 
 انععن ما يع  - 2 
تفك  العمل معا عع  مبافحة الليد  ب املشرو  يف املنتةـة   نتعرد دون 2-1 

 أ  دون اشقعيمية
مجيــع الــدول األعاــاث  العمــل مــن مجــل تنســيق إجراثا ــا ملبافحــة     نواــ  2-2 

 الليد  ب املشرو   فعاليةأ
إىل تعزيــز التعــاون الثنــائ  واشقعيمــ  لتيســب تبــادل املععومــات  شــرن     نــدعو 2-3 

 تركات الاالعني يف الليد  ب املشرو  من مجل تسني تنسيق االستجا ةأ  
الدول األعااث والشركاث عع  إحياث املنظمة املعنيـة وفـك احليـاة الربيـة      حن  2-4 

ال   ـدورها البامـل يف مبافحـة اللـيد     يف مفريةيا وي  تبون مفال استعدادا وقدرة لالضـت 
  ب املشرو أ
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 اجملتمع الدوي إىل دعم إحياث تعك املنظمةأ ندعو 2-5 
ــة وإتاحــة     نــدعو 2-6  ــاو  تعبئ ــاليني إىل الةي اجملتمــع الــدوي والشــركاث التةنــيني وامل

اـاث  ؤويل إضايف لعدول، من مجل دعم اجلماعة االقتلادية لدول وسـط مفريةيـا والبعـدان األع   
 فيرا املـَُشار كة يف تنفي  تتة التوارق الةلور ملبافحة الليد  ب املشرو أ

ونتعـأل إىل اجلماعـة االقتلـادية لـدول وسـط       نبة  ه ه املسـرلة قيـد النظـر    2-7 
مفريةيــا من تةــدو لنــا مععومــات مســتبمعة عــن احلالــة يف االجتمــا  الــوزار  الثــان واألر عــني   

 ارية الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط مفريةيااللعجنة األمم املتحدة االستش
ــتةيف إىل الــدول يف     نــدعو ٨-2  ــادة دعمــ  املــاي واملــاد  وال اجملتمــع الــدوي إىل زي

 املنتةة دون اشقعيمية من مجل تعزيز قدر ا عع  مبافحة ه ه اآلفةأ
شقعيمـ   إىل املمثل اخلاص لنمني العاو ورئيس مبتأل األمـم املتحـدة ا   نتعأل 2-9 

املةــدو إىل جمعــس األمــن يف     لوســط مفريةيــا إدراع هــ ه املســرلة يف التةريــر نلــف الســنو       
 املتحدةال األمم
  

 2015 تشرين الثانونوفمرب 26ليربفيل، 
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 املرفق اخلامس  
 ]األالا  الفرنسية[

إعالن  شرن تربعـات سـنوية معزمـة مـن الـدول األعاـاث يف جلنـة األمـم           
 االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط مفريةيااملتحدة 
حنن، وزراث ور ساث وفود الدول األعااث يف جلنة األمم املتحدة االستشـارية الدائمـة     

 املعنيــة مبســائل األمــن يف وســط مفريةيــا، اجملــتمعني يف  ــانن ، مجروريــة مفريةيــا الوســت ، مــن  
 الوزار  الثان واألر عني لعجنة،الجتما  ، مبناسبة ا2016حزيرانويوني   10إىل  6

ــة التربعــات لعلــندوق         ــة وعــدو كفاي ــة لعجن ــة املالي ــق إزاث احلال ــال  الةع إ  يســاورنا  
 االستئمان لعجنة،

وإ  ناــع يف االعتبــار إعــالن ليربفيــل املتععــق  اللــندوق االســتئمان الــ   اعتمــد يف   
 ،2009ميارومايو  ٨ االجتما  الوزار  الثامن والعشرين لعجنة يف

 نتعأل إىل ر ساث دولنا وحبوماتنا الةياو مبا يع ا 
البت  شرن التا ع املعـزو لعتربعـات املةدمـة مـن كـل دولـة عاـو مـن معاـاث           - 1 

 العجنة  دف كفالة مدائرا األمثل والفعالأ
دوالر مــن دوالرات الواليــات  10 000تديـد مةــدار هـ ه التربعــات مببعـ      - 2 

 دولة يف السنةال املتحدة لبل
  

 2016  يونيحزيرانو10  انن ،
 


