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مفتوحــة أمــام اجلميــع. وفيمــا يتصــل بليربيــا، أعــرب عــدد مــن 
الوفود عـن قلقهـم إزاء احلالـة األمنيـة يف البلـد، وأكـدوا أمهيـة        
استمرار مشاركة اجملتمع الدويل يف البلـد، وخاصـة بـالنظر إىل    

  التطورات يف سرياليون.
االنتباه إىل مسألة  املتحدة الوالياتووجه ممثل 

اجلزاءات املفروضة على ليربيا، وأوضح أنه سرعان ما سينظر 
يف جتديد تلك اجلزاءات أو تشديدها حيث أن الرئيس  اجمللس

تايلور يواصل انتهاك احلظر املفروض على توريد األسلحة 
جيب أن يوقع  اجمللسوعلى تصدير املاس. كما أضاف أن 

األفراد املسؤولني عن التهديدات املستمرة  جزاءات على
  .)٧(للسالم وللعملية االنتخابية

__________ 

 .٣١ نفسه، الصفحة املرجع  )٧(  

 األول/ كـــانون ١٩املعقـــودة يف  ٤٤٤٠ويف اجللســـة 
ــة عــن   ٢٠٠١ ديســمرب ــان بالنياب ــرئيس ببي ــس، أدىل ال ، )٨(اجملل

  :اجمللسجاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن 
 يؤيـد و، البعثة املشتركة بـني الوكـاالت  تقرير ب يرحب بارتياح

  ؛تأييدا تاما املبادرات اليت مت اختاذها من أجل تنفيذ توصياته
ــز التكامــل دون اإلقليمــي هــو     يؤكــد ــه جيــب أن يظــل تعزي أن

يؤكـد ضـرورة تعزيـز قـدرات     ؛ وف الرئيسي ملنظومة األمم املتحـدة اهلد
  ؛اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

والتنســيق بــني علــى أمهيــة اختــاذ تــدابري لتنميــة التعــاون   يشــدد
اهليئات احلكومية وكيانات منظومة األمـم املتحـدة الـيت تسـتطيع التـأثري      

  ؛يف احلالة يف غرب أفريقيا
ضــرورة تعزيــز قــدرة اجلماعــة االقتصــادية لــدول   يؤكــد أيضــا

غرب أفريقيا على مراقبة التدفق غري املشروع لألسلحة اخلفيفـة ووضـع   
  ؛له ووضع حد امليلشياتحد له ومراقبة تكوين 

ــة      يناشــد   ــة الالزم ــدمي املســاعدة املالي ــدويل تق ــوة اجملتمــع ال بق
ــابقني       ــاتلني السـ ــاج املقـ ــادة إدمـ ــريح وإعـ ــالح وتسـ ــزع سـ ــامج نـ لربنـ

  ولألنشطة األخرى املعززة للسالم يف سرياليون.
__________ 

  )٨(  S/PRST/2001/38. 

  ومنطقة املتحدة األممتعزيز التعاون بني منظومة  -  ١٨      
  أفريقيا يف صون السلم واألمن وسط         

  إلجراءات األوليةا
 ٢٠٠٢األول/أكتــوبر  تشــرين ٣١املقــرر املــؤرخ  

 بيان من الرئيس): ٤٦٤٠(اجللسة 
 األول/ تشــــرين ٢٢املعقــــودة يف  ٤٦٣٠يف اجللســــة 

البنـد املعنـون    ، أدرج اجمللس يف جـدول أعمالـه  ٢٠٠٢أكتوبر 
تعزيــز التعــاون بــني منظومــة األمــم املتحــدة ومنطقــة وســط    ’’

 ٢١، ورسـالة مؤرخـة   ‘‘ن السـلم واألمـن  أفريقيا يف جمال صـو 
 األمـن  جملـس موجهة إىل رئـيس   ٢٠٠٢ األول/أكتوبر تشرين

ــل الكــامريون   ــن ممث ــا  )١(م ــل هب ــات أساســية   ، حيي ــة معلوم وثيق
__________ 

  )١(  S/2002/1179. 

، تبني عدة أمور، منـها بـطء وتـرية التنميـة االقتصـادية      للجلسة
واالجتماعية يف منطقة وسط أفريقيا؛ والصعوبات الـيت تواجـه   

يف  مبـا اكل التعاون اإلقليمي؛ ومشكلة بنـاء السـالم،   تطوير هي
نـــزع الســـالح احلاجـــة لتعبئـــة مـــوارد كـــبرية لعمليـــات ذلـــك 

  اإلدماج. وإعادةوالتسريح 
إىل إحاطــات مــن  اجمللــسويف اجللســة نفســها، اســتمع 

املــدير القطــري  املســاعد للشــؤون السياســية، و   العــام األمــني
ــة جنــوب  ــبحريات  – ملنطق ــا وال الكــربى بالبنــك   وســط أفريقي

نعاش التـابع لربنـامج   إلمديرة مكتب منع األزمات وا، والدويل



 مرجع ممارسات جملس األمن
 
 

528 11--21843 
 
 

ــائي، ورئـــــيس إلمـــــم املتحـــــدة األا االقتصـــــادي  اجمللـــــسمنـــ
ــات كــل أعضــاء   واالجتمــاعي ، وكــذلك اجمللــس. وأدىل ببيان

 مجهوريـة ممثلو بوروندي ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتشـاد و    
) دية لدول وسط أفريقيـا اجلماعة االقتصا(بالنيابة عن  الكونغو

 االحتـاد والـدامنرك (بالنيابـة عـن     الكونغو الدميقراطية مجهوريةو
ومصـــر وغينيــــا االســـتوائية وغــــابون واليابــــان،    )٢()األورويب

 العـام  األمـني واملراقب الدائم ملنظمة الوحدة األفريقية، ونائـب  
  .)٣(للجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا

سـاعد للشـؤون السياسـية عـن     امل العـام  األمـني وأعرب 
قلقـــه البـــالغ إزاء احلالـــة السياســـية واالجتماعيـــة واالقتصـــادية 
واألمنية واإلنسانية يف كثري مـن بلـدان املنطقـة دون اإلقليميـة،     
وأشار إىل أن العديد من الصراعات املسـلحة يف بلـدان وسـط    
أفريقيـــا تقـــوض اجلهـــود املبذولـــة لتحقيـــق التنميـــة املســـتدامة  

رار. وأكد ضرورة بذل جهود على الصعيدين الـوطين  واالستق
ودون اإلقليمــي ملعاجلــة التحــديات الشــاملة الــيت تواجــه بلــدان 

ــد أن أشــار إىل أن    ــا. وبع ــموســط أفريقي تنشــط  املتحــدة األم
ــن خـــالل     ــة مـ ــة، وخاصـ ــاعدة املنطقـ ــة يف مسـ ــورة مكثفـ بصـ
تشجيع تطوير قدرات املنطقـة دون اإلقليميـة يف جمـال اإلنـذار     

بكــر ومنــع نشــوب الصــراعات، وإيفــاد املبعــوثني اخلاصــني،  امل
وبنـاء السـالم، وإنشـاء اللجنـة      السـالم  فظواإلذن بعمليات حل

باملسـائل األمنيـة يف وسـط أفريقيـا،     االستشارية الدائمـة املعنيـة   
شدد على أمهيـة أن تضـطلع دول وسـط أفريقيـا بـدور قيـادي       

  .)٤(وأن تظهر اإلرادة السياسية الالزمة
__________ 

بولنــدا، وتركيــا، إســتونيا، وبلغاريــا، وانضــم إىل البيــان كــل مــن   )٢(  
واجلمهوريــــة التشــــيكية، ورومانيــــا، وســــلوفاكيا، وســــلوفينيا، 

 وقربص، والتفيا، وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا.

 الكونغـو الدميقراطيـة   مجهوريـة كانت مجهورية أفريقيا الوسطى و  )٣(  
وغينيـــا االســـتوائية وغـــابون ممثلـــة بـــوزراء  الكونغـــو  مجهوريـــةو

 خارجية كل منها.

  )٤(  S/PV.4630 ،٦إىل  ٤ات الصفح. 

ــا   دد وشــ املــدير القطــري لبلــدان جنــوب وســط أفريقي
ــبحريات الكــربى   ــدويل يف ومنطقــة ال ــاط   البنــك ال علــى االرتب

أن اإلخفاقـــات القـــائم بـــني التنميـــة والصـــراعات، مشـــريا إىل 
الشــديدة مــن الناحيــة السياســية ويف جمــال التنميــة االقتصــادية   
كانــت مــن بــني األســباب اجلذريــة الرئيســية للصــراعات، الــيت 

حق آثارها أضرارا بالغة جبهود التنمية. وأشـار إىل أن البنـك   تل
الـــدويل يتـــدخل مـــن خـــالل جمموعـــة متكاملـــة مـــن األدوات 
والُنهج، ويويل اهتماما خاصا لالقتصاد السياسي لالنتعـاش يف  
البلدان اخلارجة من الصراع، وإن كان قد حذر من أنه يـتعني  

كنـــة لنجـــاح علـــى القيـــادة السياســـية أن هتيـــئ أفضـــل بيئـــة مم
برنـــامج  مســـامهات البنـــك الـــدويل. وأخـــريا، أشـــار إىل أن      

، الـذي وضـعه البنـك    التسريح وإعادة اإلدماج املتعـدد البلـدان  
الدويل ملنطقة البحريات الكربى يف أفريقيا، والـذي يسـعى إىل   

لـرتع السـالح والتسـريح وإعـادة     تفعيل اإلستراتيجية اإلقليمية 
 األمـــمجهـــود الـــيت تبـــذهلا  ، هـــو برنـــامج مكمـــل لل اإلدمـــاج
  .)٥(املتحدة

نعـاش  إلمـديرة مكتـب منـع األزمـات وا    وأكدت أيضـا  
منـائي علـى االرتبـاط بـني الفقـر      إلمم املتحدة األالتابع لربنامج ا

ــد       ــة لتوطي ــرامج إمنائي ــا يســتلزم وضــع ب والصــراعات، وهــو م
أركــان الســالم ومنــع اســتئناف الصــراع. وقالــت إن العناصــر  

منـائي  إلمـم املتحـدة ا  ألاالسـتراتيجي لربنـامج ا  طـار  إلالرئيسية ل
وبنـاء   ،وبناء السالم ،نعاشإلوا ،منع نشوب الصراع تتمثل يف

ــات ا  ــدرات املنظمــ ــة ودون اإلقــ ــة. ويف ذلــــك  إلقليميــ قليميــ
السياق، عرضت عددا من األنشطة الـيت يضـطلع هبـا الربنـامج     
اإلمنـــائي علـــى الصـــعيدين الـــوطين ودون اإلقليمـــي يف وســـط 

ــا، وخاصــة يف جمــاالت  أفريق املقــاتلني الســابقني نــزع ســالح ي
إدماجهم، وبنـاء القـدرات، ورفـع مسـتوى      وإعادة هموتسرحي

  .)٦(الوعي على صعيدي اجملتمع احمللي والدولة على حد سواء
__________ 

 .١٠إىل  ٦ات نفسه، الصفح املرجع  )٥(  

 .١٢إىل  ١٠ات نفسه، الصفح املرجع  )٦(  
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إىل أن  االقتصــادي واالجتمــاعي اجمللــسوأشــار رئــيس 
 اجمللـــسبنـــاء الســـالم يســـتلزم إتبـــاع هنـــج شـــامل، وأبـــرز أن  

مكلـف مبوجـب امليثـاق بـأن يضـطلع       صادي واالجتماعياالقت
ــاعدة يف     ــة للعنـــف واملسـ ــباب اجلذريـ ــة األسـ ــدور يف معاجلـ بـ
عمليــات بنــاء الســالم. ومــع تســليمه بأمهيــة التــأثريات العــابرة  

سيواصــل  االقتصــادي واالجتمــاعي اجمللــسللحــدود، قــال إن 
الــدعوة إلنشــاء قــدرة تنســيقية لألمــم املتحــدة علــى املســتوى    

ن اإلقليمــي يف وســـط أفريقيـــا. ويف حــني رحـــب بالتقـــدم   دو
احملرز يف اآلونة األخرية يف عدد مـن دول وسـط أفريقيـا، فقـد     
أعرب عن أسفه السـتمرار االسـتغالل غـري املشـروع للمـوارد      
ــن الضــروري       ــاده أن م ــن اعتق ــة. وأعــرب ع ــة للمنطق الطبيعي

ــادة ع   ــة أن تتــوىل بنفســها قي ــة لبلــدان املنطقــة دون اإلقليمي ملي
 اجمللـس إعادة اإلعمار فيها. وأعرب عن أمله يف جناح ما قرره 

من إنشـاء فريـق استشـاري خمصـص،      االقتصادي واالجتماعي
ــانية    بنـــاء علـــى طلـــب البلـــدان، لدراســـة االحتياجـــات اإلنسـ

  .)٧(واالقتصادية
وتنــاول املشــاركون يف بيانــاهتم عــددا مــن املوضــوعات 

ــويل األف    ــة ت ــها أمهي ــن بين ــة، م ــاء    العام ــات بن ــام عملي ــة لزم ارق
ـــ  ــرامج ل ــريح الســـالم؛ ووضـــع بـ ــادةرتع الســـالح والتسـ  وإعـ

اإلدمــاج؛ ومكافحــة االجتــار يف األســلحة الصــغرية واألســلحة  
اخلفيفة؛ وضرورة توفري املساعدات الدولية، فضال عن املـوارد  
املالية واملادية؛ وعقد مؤمتر دويل للسـالم واألمـن والدميقراطيـة    

قة البحريات الكربى؛ واقتـراح بإنشـاء مكتـب    والتنمية يف منط
 املتحـدة  األمـم إقليمي لألمم املتحدة؛ وتنسيق واتساق أنشـطة  

  يف وسط أفريقيا.
ــار     ــم إزاء انتشـ ــن قلقهـ ــتكلمني عـ ــم املـ ــرب معظـ وأعـ
واستمرار الصراعات يف أحناء وسط أفريقيا، وتفشـي الفقـر يف   

نـدوبني  منطقة متتلك مـوارد طبيعيـة وفـرية. وأكـد كـثري مـن امل      
ــا يســتلزم إتبــاع هنــج إقليمــي     أن بنــاء الســالم يف وســط أفريقي

__________ 

 .١٤و ١٣تان نفسه، الصفح املرجع  )٧(  

ــاعي     ــد االجتمـ ــبان البعـ ــذ يف احلسـ ــامل يأخـ االقتصـــادي -شـ
  .اإلنسان قوقالبعد املتعلق حبإىل  باإلضافةواإلنساين واألمين 

وأعرب ممثل اليابان عن تأييده للتوصـية الداعيـة لتعزيـز    
قليميـة ودون اإلقليميـة   واملنظمـات اإل  األمـن  جملسالعالقة بني 

الفريـق العامـل املخصـص التـابع جمللـس      األفريقية، الذي طرحه 
ــا   . )٨(األمــن، املعــين مبنــع نشــوب الصــراعات وحلــها يف أفريقي

وأعـــرب املراقـــب الـــدائم لالحتـــاد األفريقـــي عـــن اعتقـــاده أن  
واملنظمــات اإلقليميــة ودون  املتحــدة األمــمالشــراكة فيمــا بــني 
ــة جيــب أن ت  ــدأ املســؤولية املشــتركة يف    إقليمي ــى مب تأســس عل

  .)٩(السالم حفظعمليات 
ويف غضـــون ذلـــك، رأت ممثلـــة الـــدامنرك، نيابـــة عـــن  

، أن أحـــد الشـــروط اهلامـــة لتوطيـــد أركـــان  األورويب االحتـــاد
ــا      ــة إمن ــة واالســتقرار االقتصــادي يف املنطق الســالم والدميقراطي

التعـاون.   يف سـبيل صـادقة  السياسـية  الرادة اإلوجـود  يتمثل يف 
فلو أعربت دول وسط أفريقيا عن عـزم سياسـي صـادق علـى     
التعــاون، فــإن األمــم املتحــدة ستســاعد علــى تعزيــز القــدرات   

. وعـــالوة علـــى ذلـــك، الحـــظ ممثـــل  )١٠(املؤسســـية للمنطقـــة
ــات ــاون اإلقليمــي يتطلــب وجــود دول    املتحــدة الوالي أن التع

سـاعدة  وطنية مسـتقرة وصـحية، مضـيفا أنـه ال ميكـن تـوفري امل      
تعمـــل كـــل دولـــة يف املنطقـــة وتـــنجح  الدوليـــة الفعالـــة حـــىت 

  .)١١(عملها  يف
وأعــرب عــدد مــن الوفــود عــن تقــديرهم للعمــل الــذي  

باملسـائل األمنيـة   تضطلع به اللجنـة االستشـارية الدائمـة املعنيـة     
يف وسط أفريقيـا، وللـدور اهلـام الـذي تلعبـه يف إعـادة تنشـيط        

ــدول وســط     ــة االقتصــادية ل ــا ويف تيســري إنشــاء   أفاجلماع ريقي
اجلماعة لعدد من اآلليات، من بينها ميثاق لعدم االعتداء فيمـا  

__________ 

 .٣٤ نفسه، الصفحة املرجع  )٨(  

  )٩(  S/PV.4630 (Resumption 1) ،٦ الصفحة. 

  )١٠(  S/PV.4630 ،٣١ الصفحة. 

  )١١(  S/PV.4630 (Resumption 1) ،١١ الصفحة. 
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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.  
  


