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بني دول اجلماعة؛ وجملـس للسـالم واألمـن يف وسـط أفريقيـا؛      
نـذار املبكـر   إلفريقيـا؛ ونظـام ا  أوقوة متعددة اجلنسيات لوسـط  

ــط  ــاألوســ ــي حل فريقيــ ــز دون إقليمــ ــوق؛ ومركــ ــان قــ  اإلنســ
فريقيـــا. ويف الوقـــت نفســـه، أعـــرب والدميقراطيـــة يف وســـط أ

بضعة متكلمني عن أسفهم لعدم عمـل تلـك األدوات بصـورة    
  .)١٢(كاملة حىت ذلك الوقت

ــة  ــودة يف  ٤٦٤٠ويف اجللسـ ــرين ٣١املعقـ  األول/ تشـ
يف جــدول أعمالــه مــرة أخــرى  اجمللــس، أدرج ٢٠٠٢ أكتــوبر

موجهـة إىل   ٢٠٠٢ األول/أكتـوبر  تشـرين  ٢١رسالة مؤرخـة  
وأدىل الــرئيس  (1)مــن ممثــل الكــامريون.   مــناأل جملــسرئــيس 

، جــاء فيــه، ضــمن )١٣(اجمللــس(الكــامريون) ببيــان بالنيابــة عــن 
  :اجمللسمجلة أمور، أن 

__________ 

  )١٢(  S/PV.4630 ،٢٥ الصـــفحة )؛ الكونغـــو الدميقراطيـــة  مجهوريـــة(
 (غينيا االستوائية). ٢٩ الصفحةو

  )١٣(  S/PRST/2002/31. 

مـن   دون اإلقليميـة باجلهود املبذولة على صعيد املنطقـة   يرحب
أفريقيــــا وســـط  أجـــل التشــــجيع علـــى منــــع نشـــوب الصــــراعات يف    

  ؛  وفضها  وإدارهتا
الذي ميكن أن تضطلع به املنظمـات اإلقليميـة   بالدور اهلام  ُيـقر

ودون اإلقليميـــة يف منـــع االجتـــار غـــري املشـــروع يف األســـلحة الصـــغرية 
ضــرورة تشــجيع وتعزيــز الشــراكة بــني      ويؤكــد؛ واألســلحة اخلفيفــة 

أفريقيا وتعزيزهـا يف ميـدان صـون السـلم     وسط منظومة األمم املتحدة و
  ؛واألمن

ســـالح والتســـريح وإعـــادة أمهيـــة بـــرامج نـــزع ال يعيـــد تأكيـــد
  ؛أفريقياوسط اإلدماج يف نطاق عملية تسوية الصراعات يف 

ــزع الســالح والتســريح وإعــادة      يوصــي ــربامج ن ــدعم املقــدم ل ــدمج ال ب
اإلدماج يف واليات عمليات حفظ السالم وتوطيده، كلمـا كـان ذلـك    

هنــج شــامل ومتكامــل وثابــت ومنســق يف  إتبــاعأمهيــة  ويؤكــد؛ مناســبا
  .اكل السالم واألمن والتنمية يف أفريقيا الوسطىمعاجلة مش

ن ـــ م نـــ األم جملـس  موجهـة إىل رئـيس   ٢٠٠٢ الثـاين/نوفمرب  تشرين ٢٩رسالة مؤرخة   -  ١٩  
  املتحدة األممل الدائم لتشاد لدى ــاملمث

  اإلجراءات األولية    
    )٤٦٥٩(اجللسة  ٢٠٠٢األول/ديسمرب  كانون ٩املداوالت اليت أجريت يف     

، األمـن  جملـس موجهـة إىل رئـيس    ٢٠٠٢ الثـاين/نوفمرب  تشـرين  ٢٩رسالة مؤرخة  يف  
إحلاقا برسالته املتعلقة بإحالة وثيقـة تتصـل مبوقـف تشـاد مـن األزمـة       بأنه  اجمللسابلغ ممثل تشاد 

يف مجهوريـة أفريقيــا الوســطى، فـإن حكومــة تشــاد ترغـب يف اإلعــراب عــن رأيهـا أمــام جملــس     
  .)١(األمن

، ٢٠٠٢كــانون األول/ديســمرب  ٩يف كجلســة خاصــة املعقــودة  ٤٦٥٩ يف اجللســةو  
موجهــة إىل  ٢٠٠٢ الثــاين/نوفمرب تشــرين ٢٩رســالة مؤرخــة ’’البنــد املعنــون اجمللــس يف  نظــر

 اجمللــس. وأجــرى أعضــاء ‘‘املتحــدة األمــممــن املمثــل الــدائم لتشــاد لــدى  األمــن جملــسرئــيس 
  مناقشة بناءة مع ممثل تشاد.

  

  )١(  S/2002/1317.  
  


