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 بيان من رئيس جملس األمن  

  
دىل رئـيس جملـس   ، أ2016متوز/يوليه  28يف املعقودة  7749يف جلسة جملس األمن  

توطيـد السـ يف يف   ” األمن باسم اجمللس بالبيان التايل فيمـا يتعلـب بر ـجمل اجمللـس يف البرـد املعرـون      
 .“غجملب أفجمليقيا

 
(  ــن مبتــ  S/2016/566) العــايف بتقجمليــجمل األمــن جملــس األمــن  لمــا حييي   ”  

األمــم املتحــدة لأــجملب أفجمليقيــا لمرحقــة الســاملع. ليجململــ  باملعلومــا  الــ   ــدم ا يف  
املمثـع ااـال لنيمـن العـايف لأـجملب أفجمليقيـا لمرحقـة السـاملع،          2016متوز/يوليه  11

 حممد بن مشباس.
املبعـــوخل ااـــال ملرحقـــة الســـاملع  جملـــس األمـــن بـــدم  مبتـــ  ويرحييي ”  

ليشــ ا املمثــع ااــال  لــخل ااــا  ااحــوا    ،لمبتــ  األمــم املتحــدة لأــجملب أفجمليقيــا 
التقـديف يف  مليـة الـدم  لققيـب أ دـخل  ـدر مـن التـ زر مـن           ال زمة إلملـجملاز مييـد مـن   

خ ل كفالة تومليد إدارة لهيبع مبت  األمم املتحـدة ادديـد لأـجملب أفجمليقيـا لمرحقـة      
ليف هذا الددد، يجململ  جملس األمن بإنشـا  خليـة اتدـال تابعـة للمبتـ  يف       الساملع.

نواكشوط، موريتانيا، ل سـم للترسـيب لالشـجملاكا  اإل ليميـة يف داكـار، السـرأال، مـن        
املر ما  اإل ليميـة لدلن اإل ليميـة،  ـا يف  لـ       أجع تعييي مشاركة األمم املتحدة ما
 .رحقة الساملعاألمانة الدائمة للم مو ة ااماسية مل

ليتحلـا إىل تعييـي    ،جملس األمن  ن د مه البامع للممثـع ااـال   ويعرب”  
األنشحة ادارية ال  يقـويف اـا مبتـ  األمـم املتحـدة لأـجملب أفجمليقيـا لمرحقـة السـاملع          

جمــا   املســا م اةميــدة لالتعــالن دلن اإل ليمــم لاإل ليمــم مــن أجــع التدــد     يف
لنيخحار العابجملة للحدلد لاملتعددة األلجه ال  قدق بالس يف لاألمن، لكذل  تعييـي  
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ــاة         ــيم مجملا ـ ــان لتعمـ ــوق اإلنسـ ــانون لملقـ ــيادة القـ ــجملايف سـ ــيدة لاملتـ ــة الجملةـ اةوكمـ
 ادرساين. املر ور

ورا  السياسية اإلجيابية اةديثة الع د يف غـجملب  جملس األمن بالتح ويرح ”  
ــ د .         ــرن لكــابو ف ــا  ملــجملة لســلمية يف الري ــجمل لب ــا، لخا ــة إجــجملا  انتحاب أفجمليقي
ليشــدد جملــس األمــن  لــخل أكيــة أن تبــون ا نتحابــا  املقبلــة يف غانــا لغامبيــا ملــجملة 

ة متابعـ ضـجمللرة  لنيي ة لسلمية لةاملة لل ميا ل ا  مددا ية، ليشدد كذل   لخل 
لحيـي  جملـس األمـن  لمـال بـالب ي الـذ        هذه العمليـا   ـن كثـ  لباهتمـايف كـب .      

 2016ا تمده مؤمتجمل  مة ادما ـة ا  تدـادية لـدلل غـجملب أفجمليقيـا يف ملييجملان/يونيـه       
نيسـان/أبجمليع   20لأثىن فيه  لخل أ حاب املدـلحة السياسـين يف غامبيـا إلبـجملام م يف     

ملجملة لةّ ا ملبومة لبجململان غامبيا  لـخل بـد    ، اتفا ا يقضم بإججملا  انتحابا  2016
ــاملة لملــجملة ل ا  مدــدا ية لملــ  ، يف        ــا  ة ــة إلجــجملا  انتحاب اإل ــ ملا  ال زم
الو ت نفسه،  وا  األمـن  لـخل أن متترـا  ـن اسـتحدايف القـوة املفجملطـة ضـد املـواطرن          

 لمـال بالبيانـا  الدـادرة  ـن اتي ـا       جملـس األمـن    حيي للأن تعتمد هن ا مسؤل . 
الدلة التابعة ل قاد األفجمليقم لاألمم املتحدة بشأن األملداخل الـ  ل عـت يـوم م     ا  

ــا. ل 2016نيســان/أبجمليع  16 ل 14 يجململــ  جملــس األمــن  يف هــذا الدــدد، يف غامبي
باملشاركة املسـتمجملة ملبتـ  األمـم املتحـدة لأـجملب أفجمليقيـا لمرحقـة السـاملع لادما ـة          

 األفجمليقم. ا  تدادية لدلل غجملب أفجمليقيا لا قاد

ــية األخــ ة يف        ويعييرب”   ــورا  السياس ــه بشــأن التح ــن  لق ــن   ــس األم جمل
ــا ــيادة        - غيري ــد بالدســتور لس ــخل التقي ــة  ل ــة الوطري ــا  الفا ل بيســال، ليشــ ا اد 

 القانون، ما السعم إىل إجياد ملع سلمم لنيزمة.

يـا  جملس األمن بـالجملل  القياديـة الـ  أبـدلا البلـدان يف غـجملب أفجمليق       ويرح ”  
ــة.         ــة يف املرحق ــة التحــديا  األمري ــادرا  ملواج  ــايف املب ــة الســاملع بأخــذها زم لمرحق

ــن   ــد م ــخل ميي ــة    ليشــ ا  ل ــدلل األ ضــا  لاملر مــا  اإل ليمي ــن ال ــالن ب لدلن  التع
ــا ، اإل ليميــة ــي التماســ  ا جتمــا م  ،  لــخل  ا  الدــلة األمــم املتحــدة لكيان تعيي

 ةيدة.لتحديا  ال  تواجه اةوكمة الجمللالتدد  ل

جملس األمن  وا لة العمع الذ  يقـويف بـه املبتـ  با ةـتجملا  مـا       ويوصي”  
املر ما  دلن اإل ليمية لاإل ليمية، ل  سـيما ا قـاد األفجمليقـم لادما ـة ا  تدـادية      
لــدلل غــجملب أفجمليقيــا لاجملمو ــة ااماســية ملرحقــة الســاملع لدرــة ملــو   ــ ة تشــاد  
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ــا ة ا     ــع إةــ ــن أجــ ــانو، مــ ــجمل مــ ــاد هنــ ــا   لاقــ ــجملب أفجمليقيــ ــتقجملار يف غــ ــ يف لا ســ لســ
 الساملع. لمرحقة

ــا         ويالحيي ”   ــة بر ــ  لدر ــن املبت ــة ب ــالن املبذلل ــود التع ــن ج  ــس األم جمل
 لســـ يف املســـتدايفد مـــال لالســـ يف، ليشـــ ا  لـــخل موا ـــلة التعـــالن الوثيـــب لالفعـــال 

 .املرحقة يف

رحقــة، جملــس األمــن بشــدة جيــا ات مــا  اإلرهابيــة املرفــذة يف امل   ويييني ”  
مرحقة ملو    ة تشـاد، الـ  تجملتببـ ا خدو ـا جا ـة بوكـو ملـجملايف،         سيما يف ل 

لكــذل  يف مــايل لكــو  ديفــوار لبوركيرــا فاســو لمرحقــة الســاملع. ليشــدد جملــس  
األمن  لخل ضجمللرة مبافحة اإلرهاب جبميا أةباله لم اهجمله،  ا يف  ل  من خـ ل  

ليعـجملب جملـس األمـن  ـن القلـب بوجـه       معادة ال جمللف املؤدية إىل انتشار اإلرهـاب.  
 الضحايا الجملئيسين تذه ات ما . خال إزا  ات ما   لخل املدنين، الذين هم

جملس األمن باد ود دلن اإل ليمية لاإل ليمية لالدللية الجملاميـة إىل   ويرح ”  
التحفيــم مــن العوا ــ  األمريــة لاإلنســانية لاإلاائيــة تــذه ات مــا . لحيــي  جملــس    
األمن  لما بالتقديف احملجملز يف تفعيع القوة املشـتجملكة املتعـددة ادرسـيا . لحيـ  جملـس      

ــوة    ــدلل األ ضــا  املشــاركة يف الق ــن ال ــالن لالترســيب     األم ــي التع ــخل موا ــلة تعيي  ل
اإل ليمين يف اجملال العسبجمل ، لملجملمان جا ة بوكو ملجملايف مـن املـ   انمـن، لإتاملـة     
اجملال لو ـول املسـا دا  اإلنسـانية، لتيسـ  إ ـادة بسـ  سـيادة القـانون يف املرـاطب          

ال أ  الدلل األ ضـا  أن تضـمن امتثـ     لخل احملجمّلرة. ليؤكد جملس األمن من جديد أن
ــدليل،        ــانون ال ــا التيامالــا  وجــ  الق ــة مبافحــة اإلرهــاب دمي ــداب  تتحــذها بأي ت

سيما القانون الدليل ةقوق اإلنسان، لالقانون الدليل ل ج ن، لالقانون الـدليل   ل 
 اإلنساين.

جملـــس األمـــن الـــدلل األ ضـــا  لالشـــجملكا  املتعـــدد  األطـــجملاف   ويشييي  ”  
للقـوة لضـمان تشـأيل ا البامـع لالفـور ،  ـا يف  لـ         تقـد  د م ـم    لالثرائين  لخل

توف  طجملائب لييادة تبادل املعلوما  ا ستحبارية  لخل حنـو فعـال ليف الو ـت املراسـ      
من أجع تعييي اد ود ادما ية يف املرحقة حملاربة جا ـة بوكـو ملـجملايف. ليشـّدد جملـس      

لدملجملهـا،  ـا يف  لـ     األمن  لخل أكية اتباع هن  كل م إلضعاف جا ـة بوكـو ملـجملايف    
القيــايف بعمليــا  أمريــة مرّســقة لفقــا للقــانون الــدليل املرحبــب، إىل جانــ  بــذل ج ــود  
 مدنية معيَّزة من أجع قسن اةوكمة لتعييي الرمو ا  تداد  يف املراطب املتضجمّلرة.
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اجمللس  ـن  لقـه بشـأن القجمل ـرة يف خلـي  غيريـا، لكـذل  ا  ـار          ويعرب”  
مـن السـلا غـ  املشـجملل ة، فضـ   ـن لجمليـ  امل ـاججملين لا  ـار           باملحدرا  لغ ها

ــخل   ــدد  لـ ــجمل، ليشـ ــة      بالبشـ ــة يف املرحقـ ــحة اإلججملاميـ ــة األنشـ ــي مبافحـ ــجمللرة تعييـ ضـ
 اإل ليمية. دلن

جملس األمن  ن مساندته القوية لدلل املرحقة املتضجملرة مـن لجمليـ     ويعرب”  
يـادة ترسـيب اد ـود مـن أجـع      امل اججملين لا  ـار بالبشـجمل، ليشـدد  لـخل اةاجـة إىل ز     

تعييي فعالية التدد  املتعدد األبعاد تذه التحديا  املشتجملكة، ليشدد  لخل أن معادـة  
 مليا  لجملي  امل اججملين لا  ار بالبشجمل تستلييف األخذ بر   متعدد األبعـاد للترسـيب   

 ما دلل املرشأ لالعبور لاملقدد.

 قـــاد األفجمليقـــم لادما ـــة جملـــس األمـــن بـــاد ود الـــ  يبـــذتا ا  ويشييي ن”  
ا  تدادية لدلل غجملب أفجمليقيـا لالـدلل األ ضـا  يف مرحقـة السـاملع مـن أجـع تعييـي         
أمــن اةــدلد لالتعــالن اإل ليمــم،  ــا يف  لــ  مــن خــ ل اجملمو ــة ااماســية ملرحقــة    
الساملع ل ملية نواكشوط بشأن تعييي التعالن األمين لتفعيع مر ومة السـلم لاألمـن   

يف مرحقة الساملع لالدحجملا ، ليجململ ، يف هذا الددد، بالقجملار الـذ  ااـذه   األفجمليقية 
لزرا  دفاع  ما الساملع لالدحجملا  بشـأن إنشـا  مجملكـي جديـد ملبافحـة اإلرهـاب،       
يبـــون مقـــجمله يف القـــاهجملة، مدـــجمل، ليوجـــه إلي ـــا الـــد وة ملوا ـــلة تعييـــي تعالهنـــا يف  

 الددد. هذا

بالعمع  لخل حنو لثيـب مـا ا قـاد     جملس األمن  ن استمجملار التيامه ويعرب”  
األفجمليقم لادما ة ا  تدادية لدلل غجملب أفجمليقيـا لادما ـة ا  تدـادية لـدلل لسـ       
أفجمليقيا لدرة ملو    ة تشاد لاجملمو ة ااماسـية ملرحقـة السـاملع مـن أجـع تعييـي       
د التعــالن دلن اإل ليمــم لاإل ليمــم بأيــة التدــد  للت ديــدا  األمريــة العــابجملة للحــدل 

لمرا انتشار اإلرهاب. ليجململ ، يف هـذا الدـدد، باملسـا دة املقدمـة مـن املبتـ  إىل       
اد ود ال  تبـذتا مفوضـية ادما ـة ا  تدـادية لـدلل غـجملب أفجمليقيـا مـن أجـع ترفيـذ           
إطارها اإل ليمم إل     حاع األمن لاةوكمة، لتعييـي ااـا  هنـ  مرسـب إل ـ        

  حاع األمن يف املرحقة.

األمـم  كيانـا   تعييـي التعـالن فيمـا بـن      لمال باستمجملار جملس األمن  حي  و”  
. ليجململ ، يف هذا الددد، بعقد اجتما ـا  ندـم   املوجودة يف غجملب أفجمليقيا املتحدة
غـجملب أفجمليقيـا،    يف لبعثالا السياسية ااا ة لس يفف  ااألمم املتحدة ة لبعثا سروية 

، مليــ  اتفــب ر ســا  البعثــا   2016أيار/مــايو  20ل ــد  قــد اخجملهــا يف داكــار يف 
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ــؤثجمل      ــادل املعلومــا  بشــأن املســائع الجملئيســية الــ  ت  لــخل موا ــلة التعــالن الوثيــب لتب
 غجملب أفجمليقيا لمرحقة الساملع.  لخل

جملـس األمـن تأكيـد  لقـه العميـب إزا  اةالـة اإلنسـانية الجملهيبـة الـ            ويكرر”  
ملـجملايف يف مرحقـة ملـو   ـ ة تشـاد. ليف       تسبب ا األنشحة ال  تقويف اا جا ـة بوكـو  

هذا الددد، يد و جملس األمن اجملتمـا الـدليل إىل القيـايف فـورا بـد م تقـد  املسـا دة        
ــة إىل  ــة يف تشــاد لالبــام لن      اإلنســانية العاجل ــن األزم ــجمل تضــجملرا م األةــحال األكث

ــة نــدا  األمــم املتحــدة مــن أجــع مرحقــة ملــو        ــا،  ــا يف  لــ  تلبي لالري ــجمل لني  ي
 تشاد.   ة

جملس األمن  شاركة املمثع ااال لنيمن العايف يف جلسة اإلملاطـة   ويش ن”  
الــ   قــد  يف  “الســ يف لاألمــن يف أفجمليقيــاد التحــديا  يف مرحقــة الســاملع ”بشــأن 
أيار/مايو، ليش ا  لخل إملجملاز مييد من التقديف من جان  مر ومة األمم املتحـدة   26

األمم املتحدة املتباملة ملرحقة الساملع، بأسالي  مرـ ا  لةجملكائ ا يف ترفيذ استجملاتي ية 
تقــد  الــد م إىل اجملمو ــة ااماســية ملرحقــة الســاملع، مــن أجــع املســا دة يف معادــة   
ــن       ــة الســاملع، ليؤكــد م ــة يف مرحق ــة لالسياســية ل ســتقجملار لالترمي التحــديا  األمري

سائع اإلنسانية لاإلاائيـة،  التحديا ، ال  تجملتب  بامل جديد التيامه املستمجمل  عادة هذه
 فض   ن انثار الضارة للتأ ا  املراخية لالبي ية.

جملس األمن إىل إكمـال تقيـيم اسـتجملاتي ية األمـم املتحـدة املتباملـة        ويتطل ”  
ملرحقة الساملع، ليحلـ  إىل املبتـ  أن يرسـب مـا الـدلل يف مرحقـة السـاملع لجيـا         

ملموســة لدرلس مســتفادة مــن  مليــة  أ ــحاب املدــلحة انخــجملين لتقــد  تو ــيا  
تـؤد  نتــائ  هـذا التقيـيم إىل إ ــادة تجملكيـي ا ســتجملاتي ية      التقيـيم، ليؤكـد ضــجمللرة أن  

لقسن الترسيب من أجع كفالة ترفيذها بفعالية  رب الجملكـائي الـث خل، لهـم اةوكمـة     
ليعجملب جملس األمن  ـن ا تيامـه ر ـد مـا ي حـجملز مـن        لاألمن لالقدرة  لخل التبيم.

 ديف يف هذا الددد بشبع دلر .تق

جملــس األمــن بالر ــا  الــذ  أملجملزتــه بلــدان املرحقــة يف مبافحــة    ويرحيي ”  
ــة         ــ  اإلنســانية لا جتما ي ــه بشــأن العوا  ــن  لق ــجملاب   ــو  ليبــجملر اإل  ــ لس إيب ف

 لا  تدادية تذا املجمل .

ليـد وها   ،جملس األمن  ن الد م للبلدان املتضجملرة لالتضـامن مع ـا   ويعرب”  
إىل تعييــي اليــا  اإلنــذار املببــجمل التابعــة لر م ــا الدــحية الوطريــة لتعييــي  ــدرلا  لــخل    

 .“التبيم يف هذا الددد


