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من املمثل  األمن جملسموجهة إىل رئيس  ٢٠٠٣ /أكتوبراألول تشرين ٢رسالة مؤرخة   -  ٢١  
  املتحدة األممالدائم للسودان لدى 

  اإلجراءات األولية    
 بيان من الرئيس): ٤٨٣٩(اجللسة  ٢٠٠٣األول/أكتوبر  تشرين ١٠املقرر املؤرخ 

ــودة يف  ٤٨٣٩يف اجللســة    ــوبر  تشــرين ١٠املعق ، أدرج اجمللــس يف ٢٠٠٣األول/أكت
، حييـل هبـا   )١(مـن ممثـل السـودان    ٢٠٠٣ األول/أكتـوبر  تشرين ٢رسالة مؤرخة  جدول أعماله

االتفاق اإلطاري بشأن الترتيبات األمنية أثناء الفترة املؤقتة، املوقع يف نيفاشـا، كينيـا، بـني    نص 
االتفــاق علــى . وأفــاد ممثــل الســودان أن حكومــة الســودان واحلركــة الشــعبية لتحريــر الســودان

  .ة ميثل تقدما هاما وخطوة كربى يف التوصل إىل تسوية سلمية شاملةالترتيبات األمني
) ببيـان  املتحـدة  الوالياتوُدعي ممثل السودان إىل املشاركة يف اجللسة. وأدىل الرئيس (  

  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٢(اجمللسبالنيابة عن 
نيفاشـا (كينيـا) بـني حكومـة     باتفاق الترتيبات األمنية الذي مت التوصل إليـه يف   يرحب  

بـالتوقيع علـى بروتوكـول     ويكـرر ترحيبـه   ؛السودان واحلركة/اجليش الشعيب لتحريـر السـودان  
  ؛مشاكوس الذي ميثل أساسا عمليا لتسوية الصراع يف السودان

عن ترحيبه باستمرار وقف إطالق النار وبإنشاء فريق التحقـق والرصـد    يعرب كذلك  
الـدول األعضـاء علـى اإلسـهام      ويشـجع  ،ريـق رصـد محايـة املـدنيني    وجلنة الرصد املشـتركة وف 

  مبوارد مالية وسوقية إن كان ذلك يف استطاعتها.
  
  

  )١(  S/2003/934.  
  )٢(  S/PRST/2003/16.  

  منطقة وسط أفريقيا -  ٢٢
  اإلجراءات األولية

الثـاين/نوفمرب   تشرين ٢٤املداوالت اليت أجريت يف 
 )٤٨٧١(اجللسة  ٢٠٠٣
ــودة يف  )١(٤٨٧١لســة يف اجل ــاين/ تشــرين ٢٤املعق  الث

ــوفمرب  ــه  ٢٠٠٣ن دون  ، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمال
__________ 

لإلطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )١(  
، فيمــا يتصــل رابــعال، اجلــزء العاشــرهــذه اجللســة، انظــر الفصــل  

 .بتفسري أو تطبيق أحكام الفصل السادس من امليثاق

، ورســـالة ‘‘منطقـــة وســـط أفريقيـــا’’اعتـــراض البنـــد املعنـــون 
موجهــة إىل رئــيس  ٢٠٠٣ الثــاين/نوفمرب تشــرين ١٠مؤرخــة 
التقريـر املؤقـت لبعثـة     ، حييل هبا)٢(العام األمنيمن  األمن جملس
يم املتعددة التخصصـات املوفـدة إىل منطقـة وسـط أفريقيـا      التقي

  دون اإلقليمية.
__________ 

  )٢(  S/2003/1077. 
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بعثة التقييم املتعددة التخصصـات، الـيت أذن   ويف تقرير 
 تشـــرين ٣١عمـــال ببيـــان الـــرئيس املـــؤرخ  العـــام األمـــنيهبـــا 

ــوبر ــيت   )٣(٢٠٠٢ األول/أكت ــارة ال ــائج الزي ــة نت ، عرضــت البعث
عضـاء يف اجلماعـة   جلميع الـدول اإلحـدى عشـرة األ    قامت هبا

ــا   ــدول وســط أفريقي ــن   )٤(االقتصــادية ل ــرة م  ٢٢إىل  ٨يف الفت
. وسلطت البعثة الضوء على التباين بـني  ٢٠٠٣حزيران/يونيه 

إمكانيات الثراء لتلك املنطقة دون الفرعية وبـني تـدين مرتبتـها    
ــرار     ــرية، وأوضـــحت أن تكـ ــة البشـ ــرات التنميـ ــبة ملؤشـ بالنسـ

ملسلحة، فضـال عـن سـوء اإلدارة    حاالت التمرد والصراعات ا
وأشــكال احلكــم الــيت ال تتســع للجميــع، قــد عرقلــت تنميتــها  

االقتصـادية. ويف الوقـت ذاتـه، أشـارت البعثـة إىل      -االجتماعية
عــدد مــن التحــديات العــابرة للحــدود، الــيت تشــمل التــوترات   

األســـلحة  العرقيـــة، وتـــدفقات الالجـــئني، فضـــال عـــن تـــدفق
ــات امل  ــدرات واجلماعــ ــي   واملخــ ــدود، وهــ ــرب احلــ ــلحة عــ ســ

التحــديات الــيت ال ميكــن التصــدي هلــا إال مــن خــالل التعــاون  
لوضع هنج كلـي متكامـل إزاء مشـاكل املنطقـة دون      والتنسيق

الفرعية. وأوصت البعثة بأن يكثف اجملتمع الدويل شراكته مـع  
املنظمــــات دون اإلقليميــــة للتصــــدي هلــــذه التحــــديات عــــرب 

مـا تبذلـه مـن جهـود لـدعم       املتحـدة  األممالوطنية، وبأن تعزز 
برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف كل بلد مـن  
ــدان مــن بــني      ــدان. وعــالوة علــى ذلــك، دعــت عشــرة بل البل
ــدان اإلحــدى عشــرة املتضــررة إىل إجيــاد وجــود سياســي       البل

يف املنطقة دون الفرعية من خالل إنشاء مكتـب   املتحدة ألممل
، يف رســالة، بأنــه كــان العــام األمــنير يف وســط أفريقيــا. وذكَّــ

يف املنطقـة   املتحـدة  ألمملتابعة لاهناك بالفعل عدد من اهلياكل 
__________ 

  )٣(  S/PRST/2002/31. 

ــا   أعضــاء   )٤(   ــدول وســط أفريقي ــوال،   اجلماعــة االقتصــادية ل هــم أنغ
ــة أفريقيــا الوســطى، ومجهوريــة       ــدي، وتشــاد، ومجهوري وبورون

سييب، وغـابون،  تومي وبرين الكونغو الدميقراطية، ورواندا، وسان
 وغينيا االستوائية، والكامريون، والكونغو.

ــة،  ــادون الفرعيـ ــون  يف ذلـــك  مبـ ــها ممثلـ ــة مكاتـــب يرأسـ ثالثـ
يكـون   خاصون، واقترح بدال من ذلـك تعـيني مبعـوث خـاص    

متاحـــا للعمـــل بصـــدد املســـائل السياســـية مـــع احلكومـــات يف 
إلقليمية، كما يتفاعل مع كيانات األمـم املتحـدة   ا املنطقة دون

ــة   ــة يف األنشــطة اإلمنائي ــة وســط    املنخرط واإلنســانية يف منطق
  أفريقيا.

إىل إحاطـــة مـــن  اجمللـــسويف نفـــس اجللســـة، اســـتمع  
املساعد للشؤون السياسية ورئـيس البعثـة املتعـددة     العام األمني

ــات   ــا. وأدىل ببيان ــدة إىل وســط أفريقي كــل  التخصصــات املوف
ــة عــن االحتــاد    اجمللــسأعضــاء  ــا (بالنياب ــو إيطالي ، وكــذلك ممثل

ــن  )٥(األورويب) ــة عـ ــو (بالنيابـ ــادية  ، والكونغـ ــة االقتصـ اجلماعـ
)، وروانــدا وتشــاد وغينيــا االســتوائية،    لــدول وســط أفريقيــا  

ــب     ــي، ونائـ ــاد األفريقـ ــدائم لالحتـ ــب الـ ــنيواملراقـ ــام األمـ  العـ
  .ول وسط أفريقيالجماعة االقتصادية لدللشؤون السياسية ل
ــام األمـــنيوعـــرض  بعثـــة التقيـــيم املســـاعد تقريـــر  العـ

، وأشــار إىل أن البعثــة قــد قامــت، وفقــا املتعــددة التخصصــات
للوالية املسندة إليهـا، بتحديـد االحتياجـات والتحـديات ذات     
ــة،     ــة دون اإلقليميـ ــاالت يف املنطقـ ــن اجملـ ــدد مـ ــة يف عـ األولويـ

ــا ــة ا   مب ــن، والتنمي ــا الســلم واألم ــة،  فيه القتصــادية واالجتماعي
اإلنسـان، وفـريوس نقـص املناعـة      والشؤون اإلنسانية، وحقوق

األمــم  البشــرية/اإليدز، واملؤسســات دون اإلقليميــة، وأنشــطة 
املتحدة يف املنطقة دون اإلقليميـة، والتكامـل اإلقليمـي. وأكـد     
على ضـرورة قيـام األمـم املتحـدة بتقـدمي املسـاعدة إىل املنطقـة        

املنطقـة دون اإلقليميـة الالزمـة     ية لتنفيـذ سياسـات  دون اإلقليم
ــط       ــة وسـ ــدة يف منطقـ ــتركة العديـ ــديات املشـ ــدي للتحـ للتصـ

ــى أن   ــا شــدد عل ــا، كم ــر    أفريقي ــة بــني الفق ــات املتداخل العالق
ــاع هنــج كلــي   ومتكامــل. ومــع اإلحاطــة   واألمــن تســتلزم إتب

__________ 

إســتونيا، وبلغاريــا، وبولنــدا، وتركيــا، انضــم إىل البيــان كــل مــن   )٥(  
واجلمهوريــــة التشــــيكية، ورومانيــــا، وســــلوفاكيا، وســــلوفينيا، 

 وقربص، والتفيا، وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا.
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 مع التقييم الذي انتهت إليه البعثـة، افـد أن   العام األمنيباتفاق 
البحـث يف األسـباب اجلذريـة     قد دعا إىل مواصـلة  العام األمني

للصراعات يف املنطقة دون اإلقليميـة وطلـب إجـراء اسـتعراض     
  .)٦(فيها املتحدة األمملربامج 

ــا ورد       ــع م ــاقهم م ــن اتف ــتكلمني ع ــم امل وأعــرب معظ
بالتقرير من تقيـيم فيمـا يتعلـق بالتحـديات األوليـة الـيت تواجـه        

ا، وبأمهية إتباع هنـج دون إقليمـي للتصـدي    بلدان وسط أفريقي
الشـاملة العديـدة الـيت تواجـه تلـك البلـدان. وشـدد         تللتحديا

عدد من املتكلمني على أمهيـة تعزيـز اآلليـات واملنظمـات دون     
يف ذلك اجلماعة االقتصادية لـدول وسـط    مبااإلقليمية القائمة، 

. وعالوة علـى ذلـك، ويف حـني أعـرب عـدة مـتكلمني       أفريقيا
عن قلقهم إزاء استمرار ضعف البلدان يف وسط أفريقيـا، فقـد   
ــة     رحبــوا مبــا مت إحــرازه يف اآلونــة األخــرية مــن تقــدم يف عملي

  السالم يف عدد من بلدان وسط أفريقيا.
تعــيني  العــام األمــنيورحبــت وفــود عديــدة بــاعتزام    

  .)٧(مبعوث خاص إىل املنطقة
وأعـــرب ممثــــل الكــــامريون عــــن أســــفه ألن التقريــــر  

يتضــمن توصــية تتمشــى مــع الطلــب الــذي يعتقــد أن كــل     مل
ــد       ــيس بعضــها فحســب، ق ــا، ول ــات يف وســط أفريقي احلكوم

 ألمــمطلبتــه أثنــاء زيــارة البعثــة، واخلــاص بإجيــاد وجــود دائــم ل 
أعـرب  إىل ذلك،  باإلضافةيف املنطقة دون اإلقليمية. و املتحدة

تشـري   العـام  األمـني عن أسفه ألن رسـالة اإلحالـة الـيت وجههـا     
 املتحـدة  ألمـم فيما يبدو إىل أن كثرة املكاتب الوطنيـة التابعـة ل  

يف وســط أفريقيــا متثــل مشــكلة بالنســبة لطلــب الوجــود علــى    
املستوى دون اإلقليمي، يف حني أن أعدادا مماثلة مـن املكاتـب   

__________ 

  )٦(  S/PV.4871 ،٣٨و ٣تان الصفح. 

ــا)؛ و ٩ نفســه، الصــفحة  رجــعامل  )٧(   (الصــني)؛  ١٠ الصــفحة(غيني
 ١٧ الصـــفحة(اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية)؛ و ١٣ الصـــفحةو

 (تشاد). ٣٢ الصفحة(االحتاد الروسي)؛ و

ملكاتب علـى املسـتوى    العام األمنيمل حتل من قبل دون إنشاء 
دى احلاجـة إلجـراء دراسـة    دون اإلقليمي. كما تساءل عـن مـ  

جديدة لألسباب اجلذرية للصراع يف املنطقة، حيث أن وسـط  
ــا قــد أجــرت بالفعــل الدراســة اخلاصــة هبــا، كمــا نشــر      أفريقي

بالفعـل تقريـرا عـن األسـباب اجلذريـة للصـراع يف        العام األمني
أفريقيا. وأخريا، أعلن رفضه للفكرة القائلة بأنـه ينبغـي إرجـاء    

 مـــا بعـــد انعقـــاد املـــؤمتر الـــدويل ملنطقـــة إنشـــاء املكتـــب حـــىت
البحريات الكربى، نظرا ألن مؤمتر الـبحريات الكـربى ال ميـت    

. وأعــرب  لجماعــة االقتصــادية لــدول وســط أفريقيــا    بصــلة ل
أن ينظـر   العـام  األمـني إىل  اجمللـس املمثل عن أمله يف أن يطلب 

علــى حنــو ســريع يف الطريقــة الــيت ميكنــه هبــا تلبيــة هــذا الطلــب 
  .)٨(يف حدود املوارد املتاحةعال وف

وقــال ممثــل فرنســا إن التحــديات الشــاملة الــيت تواجــه  
البلــــدان يف وســــط أفريقيــــا جتعــــل مــــن الضــــروري تنســــيق  
االستجابات املناسبة بـني بلـدان املنطقـة واجملتمـع الـدويل. ويف      
الوقــت نفســه، فــإن فرنســا تعتقــد أنــه ينبغــي النظــر إىل اقتــراح 

سياق املؤمتر الـدويل ملنطقـة الـبحريات     تعيني مبعوث خاص يف
ــه يف حــني    ــق بــني  ال يوجــد الكــربى. وأشــار إىل أن تســاو دقي

ــؤمتر    ــاركة يف مـ ــدان املشـ ــة والبلـ ــة دون اإلقليميـ ــدان املنطقـ بلـ
البحريات الكـربى، فـإن هنـاك أكثـر مـن أربعـة دول متداخلـة        
بينهم، وأن املؤمتر سيكون له تأثري كبري على التعاون فيما بـني  

  .)٩(لعديد من بلدان املنطقة وعلى عالقاهتا مع األمم املتحدةا
ن نـرى كيـف ميكـن    أوقال ممثل أملانيا إن من الصـعب  

ــادى     ــا أن تتفـ ــط أفريقيـ ــايف لوسـ ــاص إضـ ــوث خـ ــة مبعـ لواليـ
ــة املمثــل اخلــاص ل     ــع والي ــام يف من ألالتشــابك م ــني الع قــة طم

ن تقـوم بعثـات   أالبحريات الكربى. ولذلك، فإن وفده يفضـل  
قليميـة بتحديـد   إلفريقيـا دون ا أمم املتحدة يف منطقـة وسـط   ألا

__________ 

 .٧إىل  ٤ات نفسه، الصفح املرجع  )٨(  

 .٨ نفسه، الصفحة املرجع  )٩(  
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شــتركة دف معاجلــة املســائل امل هبــاجملــاالت املمكنــة للتعــاون   
  .)١٠(بفعالية

وأعربت ممثلة أسبانيا عن اتفاقها مع التقرير يف أنه مـن  
ــا اســتخداما    ملستحســن ا أن ُتســتخدم اهلياكــل املوجــودة حالي

  .)١١(هياكل جديدة فعاال ومتسقا قبل النظر يف إنشاء
وسلم ممثل اململكة املتحدة باحلاجة إلتباع هنـج شـامل   
ومتضافر حنو قضايا السالم واألمن والتنمية يف وسـط أفريقيـا،   
وشــدد علــى أمهيــة إقامــة روابــط تشــغيلية فعالــة عــرب منظومــة    

طبيعـة عمليـة،   مهمـا وذا  األمم املتحدة، وحيثمـا يكـون ذلـك    
تبـاع هنـج دون إقليمـي متكامـل     إ عرب احلـدود. وقـال إنـه يلـزم    

فـرض قوالـب   ليتمم احللول الوطنية، غري أنـه حـذر مـن    كلي و
إىل  باإلضــافة. كمــا حــذر، علــى أنــواع خمتلفــة مــن املشــاكل  

ــك، ــن ذلـ ــة ودون     مـ ــادرات اإلقليميـ ــام املبـ ــق أمـ ــع الطريـ قطـ
، مشـريا  مبـادرات تعتـرب تكـرارا هلـا     اإلقليمية املوجودة أو اختاذ

مـن البريوقراطيـة، فـإن     جديـد مسـتوى  قحـام  إىل أنه بدال من إ
وفده يفضل االستفادة مـن اهلياكـل القائمـة. وحـث، يف ذلـك      
الصدد، املنظمات دون اإلقليمية يف وسط أفريقيـا علـى حتديـد    
أدوارهــا حبســب أفضــل اجملــاالت الــيت تســتطيع أن تقــدم فيهــا   
شـــيئا ذا قيمـــة، وأعـــرب عـــن أملـــه يف أن يفعـــل االســـتعراض 

   .)١٢(يف املنطقة نفس الشئ املتحدة األممامج املقترح لرب
عـن قلقـه مـن أن بعـض      الروسـي  االحتـاد وأعرب ممثل 

تــرتع إىل مناشــدة اجملتمــع الــدويل قبــل أن     البلــدان األفريقيــة  
تستنفد كليا إمكانياهتا الوطنية أو اإلمكانيات اإلقليميـة، وهـو   

ــى    ــق عل ــا ينطب ــدعو إىل إنشــاء     ’’م ــا ي ــرط إىل حــد م هنــج مف
ــب ــا    مكت ــم املتحــدة يف وســط أفريقي . ورأى أن نفــس ‘‘لألم

__________ 

 .١١ نفسه، الصفحة املرجع  )١٠(  

 .١٤ نفسه، الصفحة املرجع  )١١(  

 .١٦و ١٥تان نفسه، الصفح املرجع  )١٢(  

الشئ ينطبق على الطلبات املتعلقة بإيفاد جلـان دوليـة للتحقيـق    
  .)١٣(يف انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

ــل   ــاتوأشــار ممث ــدويل   املتحــدة الوالي ــؤمتر ال إىل أن امل
لـواردة  قد يضم العديد مـن العناصـر ا   ملنطقة البحريات الكربى

يف تقرير بعثة التقييم املتعددة االختصاصات، وأوصـى بإرجـاء   
اختــاذ قــرار بشــأن تعــيني مبعــوث خــاص حــىت مــا بعــد صــدور 
نتائج وتوصيات ذلك املؤمتر. وعالوة على ذلـك، أعـرب عـن    
ــة أخــرى إىل هياكــل األمــم      ــة بريوقراطي ــه مــن إضــافة طبق قلق

  .)١٤(أفريقياوسط املتحدة املوجودة يف منطقة 
أوصى ممثل شيلي بإيالء االهتمام للقلق الذي أعـرب  و

عنـــه األمـــني العـــام بشـــأن كثـــرة مكاتـــب األمـــم املتحـــدة يف  
أهـــداف واضـــحة قابلـــة  حتديـــد املنطقـــة. وشـــدد علـــى أمهيـــة

ضـــع جـــداول زمنيـــة حمـــددة، وجتنـــب ازدواجيـــة ولإلجنـــاز، و
  .)١٥(املهام

وتكلــم ممثــل الكونغــو بالنيابــة عــن الــدول اإلحــدى       
، اجلماعـة االقتصـادية لـدول وسـط أفريقيـا     عضـاء يف  عشرة األ

فأعرب عن اتفاقه مع بيان ممثل الكامريون. وبعد أن أشار إىل 
 األمــماهتمـام قـادة وســط أفريقيـا الشــديد بتعزيـز التعــاون مـع      

الرســـالة الـــيت تـــود املنطقـــة دون اإلقليميـــة  ، قـــال إن املتحـــدة
دائـرة العنـف   ’’تريد اخلروج من  توجيهها هي رسالة تفيد أهنا

ــة ــه أضــاف أن ذلــك يســتلزم دعمــا   ‘‘والفقــر اجلهنمي ، غــري أن
كبريا من جانب اجملتمـع الـدويل. ووجـه االنتبـاه إىل عـدد مـن       
ــذ     ــة من ــة الــيت شــهدهتا املنطقــة دون اإلقليمي التطــورات اإلجيابي
زيارة البعثـة، فكـرر التأكيـد علـى تصـميم قـادة وسـط أفريقيـا         

ــهوض مبســؤولياهتم. وأكــ   ــى الن د يف الوقــت نفســه أن مــن  عل
الضروري إتباع هنج منسق على الصعيد دون اإلقليمـي، كمـا   

__________ 

 .١٧ نفسه، الصفحة املرجع  )١٣(  

 .١٨ نفسه، الصفحة املرجع  )١٤(  

 .١٩ نفسه، الصفحة املرجع  )١٥(  
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اورين يف أن مــن الضــروري أن جتــد املنطقــة دون اإلقليميــة حمــ 
  .)١٦(األمم املتحدة ينظرون إليها من منظور إقليمي

وشــدد ممثــل غينيــا االســتوائية علــى املســؤولية اخلاصــة  
ات املنطقـة، كمـا أعـرب    يف معاجلـة أزمـ   األمن جلساملنوطة مب

جلنة األمم املتحـدة االستشـارية   عن تقديره للجهود اليت تبذهلا 
. وأكـد أنـه رغـم    مبسائل األمن يف وسط أفريقيـا  الدائمة املعنية

التطورات اإلجيابية األخرية، ما زالت بلدان املنطقـة تعـاين مـن    
 ألمـم أوضاع هشة، وشدد على احلاجة لوجود سياسي دائـم ل 

  .)١٧(لى مستوى املنطقة دون اإلقليميةع املتحدة
ــاد األفريقـــــي      ــدائم لالحتـــ أن وأوضـــــح املراقـــــب الـــ

ن يف التقريـر ميكـن أن يطبقـا علـى     االتشخيص والعـالج الـوارد  
مجيع مناطق أفريقيا، وكرر التأكيد على املفارقة املتمثلـة يف أن  
منطقة وسط أفريقيا هـي واحـدة مـن أغـىن املنـاطق مبـا وهبتـها        

ــة وإن كانــت يف نفــس    الطبيعــة مــن إمكانيــات ومــوارد طبيعي
ــادية    ــة االقتصـ ــبة للتنميـ ــاطق أداًء بالنسـ ــعف املنـ -الوقـــت أضـ

االجتماعية. وبعد أن أشار إىل كثرة املنظمـات دون اإلقليميـة   
واإلقليمية والدولية املوجـودة يف وسـط أفريقيـا، أكـد ضـرورة      
تعزيـــز القـــدرات القائمـــة، وأعـــرب عـــن أملـــه يف أن يســـاعد  

__________ 

 .٢٧إىل  ٢٣ات نفسه، الصفح املرجع  )١٦(  

 .٣٤إىل  ٣١ات نفسه، الصفح املرجع  )١٧(  

يف تعزيــز التنســيق  املتحــدة ألمــمجــود السياســي اإلقليمــي لالو
فيما بني املبادرات املختلفة. أمـا بالنسـبة للشـكل الـذي ينبغـي      

توقـف  ي، فقد قـال إن االحتـاد األفريقـي    لأن يتخذه ذلك اهليك
على مرونة بلدان املنطقة دون اإلقليمية املسـتعدة لبحـث هـذه    

ه األمــني العــام. ويف املســألة مــع املبعــوث اخلــاص الــذي ســيعين 
حــني أعــرب عــن دعمــه طلــب بلــدان املنطقــة دون اإلقليميــة،  

ذلــك الوجــود هــو أقــل أمهيــة مــن    شــكلفقــد شــّدد علــى أن  
  .)١٨(كفاءته وفعاليته
ــب   ــار نائـ ــنيوأشـ ــام األمـ ــية   العـ ــؤون السياسـ ــة لللشـ لجماعـ

جرى إحراز تقدم فيمـا  إىل أنه  االقتصادية لدول وسط أفريقيا
بـأن جملـس السـالم     اجمللـس مـن اجلمـاعي، وابلـغ    تعلق بآلية األي

. وأضـاف أن  طـور العمـل  واألمن يف وسـط أفريقيـا أصـبح يف    
تبذل جهـودا لتحسـني    اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا

منــع الصــراعات وإدارة الصــراعات وتســويتها يف املنطقــة دون 
ر اإلقليمية من خالل مجلة أمور، منها تفعيل آلية اإلنـذار املبكـ  

لوســط أفريقيــا. ومــع اإلشــارة إىل التقــدم احملــرز باجتــاه توطيــد 
ــال إن    ــدان، ق ــاك أركــان الســالم واألمــن يف عــدد مــن البل  هن

ــدعوة إىل      ــا، وكــرر ال ــدة جتــري يف وســط أفريقي ــة جدي دينامي
  .)١٩(املتحدة ألممإنشاء مكتب إقليمي دائم ل

__________ 

 .٣٥و ٣٤تان نفسه، الصفح املرجع  )١٨(  

 .٣٨إىل  ٣٥ت انفسه، الصفح املرجع  )١٩(  

  األمريكتان
  املسألة املتعلقة هباييت -  ٢٣

ــة  ٢٠٠٠ /مـــارسآذار ١٥خ املقـــرر املـــؤر (اجللسـ
 بيان من الرئيس ):٤١١٢

 /مــــــارسآذار ١٥املعقــــــودة يف  ٤١١٢يف اجللســــــة 
 العــام األمــنيتقريــر  ، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه٢٠٠٠

. )١(بعثــة الشــرطة املدنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة يف هــاييت  عــن 
ثـة  بع ، يف تقريره، إىل أنه جيري التحول منالعام األمنيوأشار 
للشرطة املدنية يف هاييت إىل البعثة املدنية الدوليـة   املتحدة األمم

ــام تصــفية      ــع إمت ــه مــن املتوق ــدعم يف هــاييت، وأن ــم  لل ــة األم بعث
__________ 

  )١(  S/2000/150 ١٢٧٧، املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 


