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واململكــة املتحــدة عــن  الروســي االحتــادوأعــرب ممــثال 
ــديرمها لتصــديق الســودان   ــة     تق ــات الدولي ــع االتفاقي ــى مجي عل

. وأشـــار ممثـــل اململكـــة املتحـــدة إىل أن )٥(ملكافحـــة اإلرهـــاب
يبعث بإشـارة واضـحة علـى اسـتعداد اجمللـس للتصـرف       القرار 

فور تأكده مـن امتثـال أحـد البلـدان للطلبـات احملـددة يف قـرار        
لدول األخـرى الـيت تـدعم اإلرهـاب أن     كما دعا ا ،من قراراته

  .)٦(لك وأن حتتذي باملثال الذي ضربه السودانحتيط علما بذ
وشــدد ممــثال اململكــة املتحــدة و أيرلنــدا كــذلك علــى   
ــة يف الســودان،       ضــرورة إجيــاد تســوية ســلمية للحــرب األهلي
وعلــى ضــرورة تــوفر الــدعم الــدويل لتســويتها، وحثــا حكومــة 

ــى   ــودان علـــ ــات الســـ ــدخول يف مفاوضـــ ــبيل   الـــ ــى ســـ علـــ
  .)٧(االستعجال

__________ 

 ٤(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة  ٢نفســـه، الصـــفحة  املرجـــع  )٥(  
 .)اململكة املتحدة(

 .٤ نفسه، الصفحة املرجع  )٦(  

 (اململكة املتحدة،  أيرلندا). ٤ نفسه، الصفحة املرجع  )٧(  

القــرار جـاء مثــرة جملهـود كــبري    اعتمـاد دان إن وقـال ممثـل الســو  
وخاصــة  ،للتعــاون مــع اجملتمــع الــدويل حكومتــهبــه  تاضــطلع
ــا مــن  اجمللــس ــا، انطالق ــوفري أســباب الســلم واألمــن    التزامه بت

. كمـــا توجـــه بشـــكر خـــاص لتجمـــع حركـــة عـــدم الـــدوليني
جـرى الكـثري مـن احلـوارات     . وأضـاف أنـه   اجمللـس االحنيـاز يف  

ــة  ــة وجياإلالثنائيـ ــدة، املابيـ ــيت فيـ ــاءة   الـ ــية بنـ ــزت بدبلوماسـ متيـ
رغــم أهنــا قــد  ،اجمللــس وبــني أعضــاء الســودان بــني ،واحترافيــة

. وأعـرب عـن اعتقـاده أن    بعض الوقـت لـ القرار  اعتمادأخرت 
يف للمضـي قـدما والتعـاون     للسـودان يشكل دفعـة قويـة   القرار 

لقضاء على اإلرهـاب، خللـق   جماالن أوسع، وخباصة يف ميدان ا
  .)٨(امل تسوده العدالة والسالم واألمن واالستقرارع

__________ 

 .٥ و ٤تان نفسه، الصفح املرجع  )٨(  

  
  موجهة ٢٠٠١ /أبريلنيسان ٣٠رسالة مؤرخة    -  ١٧      
  األمن جملسإىل رئيس  العام األمنيمن          

اإلجراءات األولية
ــؤرخ   ــرر امل  ٢٠٠١األول/ديســمرب  كــانون ١٩املق

 بيان من الرئيس): ٤٤٤٠(اجللسة 
ــة  ٢٠٠١ ل/أبرينيســان ٣٠رســالة مؤرخــة  يف  موجه
، اجمللـس إىل تأييد  العام األمني، أشار )١(األمن جملسإىل رئيس 

ــؤرخ     ــان رئيســه امل ــن خــالل بي ــانون ٢١م  األول/ديســمرب ك
إليفــاد بعثــة مشــتركة بــني الوكــاالت إىل غــرب      ، )٢(٢٠٠٠

__________ 

  )١(  S/2001/434. 

  )٢(  S/PRST/2000/41. 

بلــدا مــن  ١١قامــت بزيــارة  الــيت أفريقيــا، وقــدم تقريــر البعثــة 
آذار/ مــارس  ٢٧إىل  ٦بلــدان غــرب أفريقيــا يف الفتــرة مــن     

. ودعت البعثة املشتركة بـني الوكـاالت، يف تقريرهـا،    ٢٠٠١
ــامل  ــاع هنـــج شـ ــتدامة   إىل إتبـ ــة ومسـ ــول دائمـ ــاد حلـ إزاء إجيـ

. لالحتياجـــات والتحـــديات ذات األولويـــة يف غـــرب أفريقيـــا 
إنشـاء آليـة إلجـراء     وتضمن التقرير عـدة توصـيات، مـن بينـها    

زة منظومة األمم املتحـدة  مشاورات منهجية ومنتظمة بني أجه
واجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا وغريهـــا مـــن       

ــدرات   ــز قـ ــة. ولتعزيـ ــماملنظمـــات دون اإلقليميـ ــدة األمـ  املتحـ
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مكتـب  ، اقترح التقرير إنشاء وتعاوهنا يف املنطقة دون اإلقليمية
لألمم املتحدة معين بغرب أفريقيـا، يرأسـه ممثـل خـاص لالمـني      

ر توصـيات أخـرى تتصـل بالسـالم واألمـن؛      العام. وقدم التقري
واحلكــم وحقـــوق اإلنســـان؛ واملســـاعدة اإلنســـانية؛ والتنميـــة  

  .)٣(االقتصادية والتكامل اإلقليمي
ــة  ــودة يف  ٤٤٣٩ويف اجللســــــ ــانون ١٨املعقــــــ  كــــــ

يف جدول أعمالـه،   األمن جملس، أدرج ٢٠٠١ األول/ديسمرب
 /أبريلنيسـان  ٣٠رسالة مؤرخة ’’دون اعتراض، البند املعنون 

  .‘‘العام األمنيمن  األمن جملسموجهة إىل رئيس  ٢٠٠١
ــام األمـــــنيوأدىل ببيانـــــات  املســـــاعد للشـــــؤون  العـــ

ــاء   ــذلك كـــل أعضـ ــية، وكـ ــا اجمللـــسالسياسـ ــو بلجيكـ ، وممثلـ
ــاد األورويب)  ــا واملغـــرب   )٤((بالنيابـــة عـــن االحتـ ومصـــر وغينيـ

  ونيجرييا وسرياليون.
) علــى أن وعنــد افتتــاح اجللســة، شــدد الــرئيس (مــايل 

العلنية تدل على التزام اجمللس بالسعي إىل إجياد حلول املناقشة 
دائمــة لالحتياجــات واملشــاكل ذات األولويــة لغــرب أفريقيــا.  

 ‘‘نافــذ البصــرية وشــجاعا ’’التقريــر يتضــمن تقييمــا  وأكــد أن 
ــة،   ــن احلالـ ــن  عـ ــال عـ ــلة   فضـ ــة وذات الصـ ــيات العمليـ التوصـ

  .)٥(باملوضوع واجملدية
املسـاعد، ذكَّـر    العـام  األمـني الـيت قـدمها    ويف اإلحاطة

البعثة املشتركة بني الوكاالت قـد أوصـى بـأن تنظـر     بأن تقرير 
ــم ــدويل يف  املتحــدة األم ــع ال ــبين هنــج إقليمــي شــامل     واجملتم ت

__________ 

فيمــا يتعلــق بتقريــر البعثــة املشــتركة بــني الوكــاالت، انظــر أيضــا    )٣(  
فيما يتصل باحلالـة   ٤٣١٩ اجمللساملناقشة اليت أجريت يف جلسة 

 من هذا الفصل). ١٥يف سرياليون (القسم 

إسـتونيا، وأيسـلندا، وبلغاريـا، وبولنـدا،     انضم إىل البيان كل من   )٤(  
التشيكية، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وقربص،  وتركيا، واجلمهورية

 والتفيا، وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا.

  )٥(  S/PV.4439  ،٢ الصفحة. 

ومتكامــل يف اجلهــود املبذولــة ملنــع وإدارة الصــراعات العديــدة 
 األمـم يف املنطقة. ويف عرضه للتحـديات الرئيسـية الـيت تواجـه     

فيمــا يتعلــق بغــرب أفريقيــا، ركــز علــى مســائل نــزع    املتحــدة
الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، واألطفــال والصــراعات  
املســـلحة، والســـالم والعدالـــة واملصـــاحلة الوطنيـــة، واحلالـــة       

ويف ضوء هذه التحديات، شـدد   .اإلنسان حقوقاإلنسانية، و
ب أفريقيـا  على ضرورة مواصلة دعـم اجلماعـة االقتصـادية لغـر    
 العـام  ألمـني واحتاد هنر مانو، وكذلك مكتـب املمثـل اخلـاص ل   

  .)٦(لغرب أفريقيا
ويف ردود فعل املتكلمني على اإلحاطـة، أقـر غالبيتـهم    
بأن التحديات اليت تواجه غرب أفريقيا تنطوي على بعـد دون  
إقليمــي، وأيـــدوا احلاجـــة إلتبــاع إســـتراتيجية كليـــة متكاملـــة   

واجملتمع الدويل والـدول املعنيـة يف غـرب     املتحدة األممتشمل 
أفريقيــا واألطــراف الفاعلــة اإلقليميــة ودون اإلقليميــة؛ وأيــدوا  

ــل   ــا؛ ودعــوا إىل   العــام األمــنيإنشــاء مكتــب ممث لغــرب أفريقي
ضرورة مواصلة زيادة التنسيق مـع اجلماعـة االقتصـادية لغـرب     

ح نـزع السـالح والتسـري   أفريقيا ودعمها؛ وأيدوا تنفيذ بـرامج  
يف بلدان املنطقة. وأعربـت بعـض الوفـود عـن      وإعادة اإلدماج

البعثـة  أملها يف مواصـلة النظـر يف التوصـيات الـواردة يف تقريـر      
  اليت مل ُتنفذ بعد. املشتركة بني الوكاالت

وفيما يتعلق حباالت كل بلد على حدة، رحـب كـثري     
ى من املتكلمني بالتقدم احملرز يف احتـاد هنـر مـانو، وشـددوا علـ     

ــاء الثقــة والتعــاون، وشــجعوا يف ذلــك الصــدد بلــدان     أمهيــة بن
احتــاد هنــر مــانو علــى عقــد مــؤمتر قمــة يف املســتقبل القريــب.     
وباإلشارة إىل احلالة يف سرياليون، ومع اإلقـرار بوجـود بضـعة    
حتديات أخـرى تتصـل باجلبهـة الثوريـة املتحـدة، فقـد أشـارت        

ابـــات وفـــود عديـــدة إىل حـــدوث تقـــدم، ورحبـــت باالنتخ    
القادمــة، وأكــد علــى ضــرورة أن تكــون انتخابــات دميقراطيــة  

__________ 

 .١٠إىل  ٣ات نفسه، الصفح املرجع  )٦(  
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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


