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احلالة يف أفريقيا -  ١٢
 كــانون الثاين/ينــاير ١٠املــداوالت الــيت أجريــت يف 

 )٤٠٨٧(اجللسة  ٢٠٠٠
ــاين/  ١٠املعقــودة يف  )١(٤٠٨٧يف اجللســة   كــانون الث

ــاير  ــه ٢٠٠٠ين البنــد املعنــون  ، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
أثــر متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز) علــى الســلم   ’’

إىل إحاطــة  اجمللــس. ويف اجللســة، اســتمع ‘‘واألمــن يف أفريقيــا
ات أدىل هبـــا معظـــم أعضـــاء ، أعقبـــها بيانـــالعـــام األمـــنيمـــن 
، وممثلو اجلزائر واستراليا والربازيـل والـرأس األخضـر    )٢(اجمللس

ــربص       ــا وقـ ــة) وكوبـ ــدول األفريقيـ ــة الـ ــن جمموعـ ــة عـ (بالنيابـ
ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وجيبـويت وإثيوبيـا واندونيسـيا      
ــا      ــة ومنغوليــ ــة الليبيــ ــة العربيــ ــان واجلماهرييــ ــا واليابــ وإيطاليــ

ــدا ــن    )٣(ونيوزيلنــ ــة عــ ــال (بالنيابــ ــا والربتغــ ــادونيجرييــ  االحتــ
ومجهوريـــة كوريـــا والســـنغال وجنـــوب أفريقيـــا   )٤()األورويب

وأوغنــدا وزامبيــا وزمبــابوي، وكــذلك رئــيس البنــك الــدويل،  
ــمومـــدير برنـــامج  ــائي، واملـــدير التنفيـــذي   املتحـــدة األمـ اإلمنـ
__________ 

لإلطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )١(  
، ١٢احلالــة ، اخلــامس، اجلــزء ولاألهــذه اجللســة، انظــر الفصــل 

ــا يتصــل ب  ــتكلمني مبوجــب   فيم ــب امل ــادة ترتي ــن  ٢٧امل ــام م النظ
، القسـم بـاء، فيمـا    األولالفصل احلادي عشر، اجلزء و الداخلي؛

وتفسريات مـا الـذي يشـكل هتديـدا      من امليثاق ٣٩يتصل باملادة 
 القسـم ، ين، اجلـزء الثـا  السـادس الفصل و للسلم واألمن الدوليني؛

 اجمللــسو األمــن جملــسبالعالقــة بــني يتصــل ، فيمــا ٥احلالــة ، بــاء
 من امليثاق. ٦٥باملادة يتعلق فيما ، االقتصادي واالجتماعي

ببيانـات. وتـال ممثـل مـايل      الروسـي  االحتـاد مل يدل ممثال الصـني و   )٢(  
ــا،      ــدول غــرب أفريقي ــة االقتصــادية ل ــة عــن اجلماع رســالة بالنياب

 قاه بصفته الوطنية.باإلضافة إىل البيان الذي أل

استراليا، وبابوا غينيـا اجلديـدة، وتونغـا،    انضم إىل البيان كل من   )٣(  
وجزر سـليمان، وجـزر مارشـال، وفـانواتو، وفيجـي، وواليـات       

 ميكرونيزيا املوحدة.

انضـــم إىل البيـــان كـــل مـــن إســـتونيا وبلغاريـــا وبولنـــدا وتركيـــا   )٤(  
ــا وســلوفاكيا و  ســلوفينيا وقــربص واجلمهوريــة التشــيكية وروماني

 والتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا.

املشــترك املعــين مبتالزمــة نقــص املناعــة   املتحــدة األمــملربنــامج 
ــر الصــحة    ــدز)، ومســاعد وزي ــرة   املكتســب (اإلي ــيس دائ ورئ

  .)٥(الصحة العامة بالواليات املتحدة األمريكية
) إىل أن املتحـدة  الواليات( األمن جملسوأشار رئيس  

مسـألة صـحية    اجمللساملناقشة متثل املرة األوىل اليت يناقش فيها 
، وهــو مــا يشــكل خطــوة يتخــذها  ‘‘خطــرا أمنيــا’’باعتبارهــا 

لـس بعيـدا عـن جــدول األعمـال األمـين الكالسـيكي. ومــع       اجمل
كـل شـئ، مـن القـوة     ’’مالحظته أنه عندما يهدد مرض وحيد 

، فإنــه يصـبح مــن الواضـح أنــه   ‘‘السـالم  حفــظاالقتصـادية إىل  
البد من مواجهة ذلك التهديد األمين اهلائل احلجم، ودعـا إىل  

ة وضع جـدول أعمـال جديـد ومتابعتـه بتصـميم ومبـوارد كافيـ       
  .)٦(وباستخدام خالق لألدوات اجلديدة اليت يف متناول للعامل

بــــأن فــــريوس نقــــص املناعــــة   العــــام األمــــنيوســــلم 
يتســبب يف  متالزمة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز)البشــرية/

ــتقرار      ــدورها االســ ــدد بــ ــادية هتــ ــة واقتصــ ــات اجتماعيــ أزمــ
ــة   ــال إن مكافحـــ ــي، وقـــ ــة  السياســـ ــريوس نقـــــص املناعـــ فـــ

ــرية/اإليدز ــورا    البشـ ــة فـ ــى باألولويـ ــا جيـــب أن حتظـ يف أفريقيـ
كجزء من اجلهود املبذولة لتحقيـق السـالم واألمـن يف القـارة،     

  .)٧(كشريك إضايف يف مكافحة املرض اجمللسورحب ب
والحظ رئيس البنك الدويل، يف اإلحاطة الـيت قـدمها،   

مسـألة   متالزمة نقص املناعـة املكتسـب (اإليـدز)   أنه ملا كانت 
الم واألمن يف أفريقيا، فإنه البد من بذل جهـود  تؤثر على الس

، فضـــال عـــن األطـــراف  املتحـــدة األمـــممنســـقة مـــن جانـــب  
__________ 

ُدعي ممثال بلغاريا وكرواتيا إىل املشاركة يف اجللسة، ولكنـهما مل    )٥(  
يدليا ببيانـات. وكانـت أوغنـدا وزمبـابوي وناميبيـا ممثلـة بـوزراء        

رئاسة  املتحدة الوالياتالصحة يف كل منها. وتويل نائب رئيس 
 ول من اجللسة.يف اجلزء األ األمن جملس

  )٦(  S/PV.4087 ،٤إىل  ٢ات الصفح. 

 .٦إىل  ٤ات نفسه، الصفح املرجع  )٧(  
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ــدين. وأضــاف يف      ــل القطــاع اخلــاص واجملتمــع امل األخــرى مث
ميكــن أن يــوفر التركيــز الــالزم  األمــن جملــسذلــك الصــدد أن 

على األولويات. وبعد أن ذكَّر بأن الفقـر وانعـدام التنميـة مهـا     
ان اجلذريان ملعظم الصراعات، رأى أنـه البـد وأن يتخـذ    السبب
  .)٨(إجراءات حتسبا لعامل ستتنازعه الصراعات األمن جملس

 املتحـدة  األمـم ويف اإلحاطة الـيت قـدمها مـدير برنـامج     
جمموعـة مـن اإلجـراءات تضـمنت      اجمللساإلمنائي، اقترح على 

مجلــة أمــور، مــن بينــها دعــم جهــود خــط الــدفاع األول يف        
فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز؛ وتعزيـز      يقيا ملكافحة أفر

وتنسـيق   التعاون املشترك بني البلدان؛ ورصـد املـوارد الكافيـة؛   
االســتجابات مــن جانــب كافــة أصــحاب املصــلحة؛ وإقامــة       
شراكات جديدة بني القطـاعني العـام واخلـاص؛ والتعـاون مـع      

ومـع   الصناعات الصيدالنية من أجل ختفـيض نفقـات العـالج.   
فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز هــو     تشــديده علــى أن  

لتحـديات إمنائيـة أوسـع نطاقـا،      ‘‘مظهر قاس بشكل خـاص ’’
قـد رفـع مسـتواه مـن مسـألة اقتصـادية        اجمللـس فقد رحب بأن 

واجتماعية طويلة املـدى إىل خطـر ماثـل البـد أن ُيعـاجل كـأمر       
  .)٩(ذي أولوية سياسية

املشـترك   املتحـدة  األمـم ربنـامج  املدير التنفيذي لوذكَّر 
ــدز  ــة و  املعـــين باإليـ ــات األفريقيـ ــأن احلكومـ ــمبـ ــدة األمـ  املتحـ

واملاحنون الدوليون واجملتمع املدين والقطاع اخلاص قـد اتفقـت   
خالل العام السـابق علـى تشـكيل شـراكة دوليـة جديـدة ضـد        
االيدز، وأشار إىل أنه ال توجد مشاكل إمنائية تتطلـب بشـكل   

  .)١٠(استجابة مجاعية من اجملتمع الدويلأكثر إحلاحا 
وأعــرب املتكلمــون يف بيانــاهتم عــن مجلــة أمــور، منــها  

ــادرة مناقشــة   ــهم مبب ــسترحيب ــر  اجملل ــريوس نقــص املناعــة  ألث ف
__________ 

 . ١١اىل  ٩ات نفسه، الصفح املرجع  )٨(  

 .١٣إىل  ١١ات نفسه، الصفح املرجع  )٩(  

 .١٥إىل  ١٣ات نفسه، الصفح املرجع  )١٠(  

البشــرية/اإليدز علــى الســالم واألمــن يف أفريقيــا؛ وأقــروا بــأن   
فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز يشــكل هتديــدا لألمــن       

ــة اال ــا   والتنميــ ــية يف أفريقيــ ــة والسياســ ــادية واالجتماعيــ قتصــ
وغريها؛ وأبرزوا أن األمن البشري ال يقتصر علـى التهديـدات   
التقليدية لألمن وإمنا يشمل أيضا الشواغل اإلنسـانية؛ وأكـدوا   
ــرض؛       ــدويل املســتمر واملنســق ملكافحــة امل ــاون ال ضــرورة التع

ــوا بــإقرار   ني بالعالقــة بــ  األمــن جملــسو املتحــدة األمــمورحب
انتشار فريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز وحتـديات السـالم      
واألمن يف أفريقيا وباعتزامهما تنسيق اجلهـود ملكافحـة انتشـار    
الوباء؛ وأعربوا عن اتفاقهم علـى أن مكافحـة ويـالت فـريوس     
نقص املناعة البشرية/اإليدز تتطلـب اختـاذ بعـض التـدابري علـى      

أمـور منـها إقامـة شـراكات     مجلـة  يف ذلـك   مبـا سبيل األولويـة،  
جديدة بـني القطـاعني العـام واخلـاص، ورصـد املـوارد الكافيـة        

 املتحـدة  األمـم للوقاية والعالج على حد سواء؛ واقترحوا على 
، مـن بينـها مجلـة أمـور منـها عقـد       اختاذ إجراءات عملية خمتلفة

ــتثنائية خاصــة ل  ــةدورة اس ــة لجمعي ــر    العام ــاون أكث ــة تع وإقام
ــا بـــني  ــزة وهيئـــات   األمـــن لـــسجمانتظامـ ــائر أجهـ ــموسـ  األمـ

  .املتحدة
 كــانون الثاين/ينــاير ٣١املــداوالت الــيت أجريــت يف 

 )٤٠٩٦(اجللسة  ٢٠٠٠
كـانون الثاين/ينـاير    ٣١املعقودة يف  ٤٠٩٦يف اجللسة 

، أدىل العـام  األمـني إىل بيـان مـن نائبـة     اجمللـس  استمع، ٢٠٠٠
جلزائــر ، وكــذلك ممثلــو ا اجمللــسبعــده ببيانــات كــل أعضــاء    

ــة) و   ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ــة عـــن منظمـ ــا جنـــوب(بالنيابـ  أفريقيـ
  .)١١(وزامبيا

، يف بياهنـــا االفتتـــاحي، العـــام األمـــنيوشـــجعت نائبـــة 
ــام مبتابعــة نشــطة للمقترحــات الــيت ُعرضــت     اجمللــس علــى القي

__________ 

 وناميبيا ممثلتني بوزير خارجية كل منـهما،  أفريقيا جنوبكانت   )١١(  
 وكانت زامبيا ممثلة برئيس اجلمهورية.
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. وبعـــد أن اجمللـــسالـــذي نظمـــه   ‘‘شـــهر أفريقيـــا ’’خـــالل 
دفعة جديـدة  قد أعطى  اجمللسالحظت، ضمن مجلة أمور، أن 

بــإقراره بالوبــاء  فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدزملكافحــة 
قــد أكــد  اجمللــسباعتبــاره هتديــدا ألمــن أفريقيــا، رحبــت بــأن   

ــة     ــا، وتعهــدت بــأن تبــذل األمان ــدائم بأفريقي جمــددا اهتمامــه ال
ــد عــن        ــزخم املتول ــى ال ــاء عل ــا يف وســعها لإلبق ــة كــل م العام

 األمـم طه بصورة فعالة مبنظومة والتيقن من رب ‘‘شهر أفريقيا’’
  .)١٢(املتحدة

شـهر  ’’وأعرب املتكلمون، يف بياناهتم، عن تأييدهم لـ 
، واتفقوا علـى أنـه أسـهم يف االرتقـاء     األمن جملسيف  ‘‘أفريقيا

بالوعي العام مبسائل هامـة تتصـل بأفريقيـا ووسـع مـن تعريـف       
بـد  املسائل اليت تؤثر على السالم واألمـن؛ واتفقـوا علـى أنـه ال    

ــن       ــدت ع ــدفع الــيت تول ــوة ال ــز ق ــن تعزي ــهر أفريقيــا ’’م ، ‘‘ش
وكذلك املتابعة املنسقة اجليدة التوقيت ملسائل تـوفري املسـاعدة   

فـريوس نقـص   للمشردين داخليا، فضـال عـن املبـادرة اخلاصـة ب    
ــا مــن خــالل   املناعــة البشــرية/اإليدز  ــةيف أفريقي ــة اجلمعي  العام

ار كـثري مـن املــتكلمني   . وأثـ االقتصـادي واالجتمـاعي   اجمللـس و
نقاطا تتعلق حباالت حمددة. وفيما يتعلق باحلالة يف بورونـدي،  

ــدهم    ــن تأيي ــوا ع ــود     أعرب ــة وجله ــا اجلاري ــة ســالم أروش لعملي
التيسري اليت يضطلع هبا الـرئيس السـابق مانـديال. وفيمـا يتعلـق      
باحلالة يف أنغوال، رحبوا بتأكيد حكومة أنغوال جمـددا التزامهـا   

ل لوساكا، وأعربوا عن قلقهـم إزاء احلالـة اإلنسـانية    بربوتوكو
 جملـس وتأييدهم للجهود املبتكرة اليت اضـطلع هبـا رئـيس جلنـة     

) بشــأن احلالــة يف ١٩٩٣( ٨٦٤املنشــأة عمــال بــالقرار  األمــن
أنغــوال. وفيمــا يتعلــق باحلالــة يف ســرياليون، أعــرب كــثري مــن   

يف  املتحــدة األمــماملــتكلمني عــن تأييــدهم لتوســيع واليــة بعثــة 
ــو      ــة الكونغــ ــة يف مجهوريــ ــل باحلالــ ــا يتصــ ــرياليون؛ وفيمــ ســ

أن يعتمـد علـى    اجمللـس الدميقراطية، اتفقوا على انه جيب علـى  

__________ 

  )١٢(  S/PV.4096 ،٤إىل  ٢ات الصفح. 

بواليـة صـادرة    السـالم  فظجناح السرعة قرارا يأذن بعملية حل
، وأعربـوا عـن   املتحـدة  األمممبوجب الفصل السابع من ميثاق 

غوليــة، الســري كيتــوميلي تأييــدهم مليســر حــوار األطــراف الكون
ــدة    ــة الوحـ ــاون الوثيـــق مـــع منظمـ ــوا إىل التعـ ماســـريي؛ ودعـ
ــن      ــالم واألمـ ــن السـ ــؤمتر دويل عـ ــد مـ ــدوا عقـ ــة؛ وأيـ األفريقيـ

  والدميقراطية والتنمية يف منطقة البحريات الكربى.
ــؤرخ  ــرر املــ ــاير  ٣١ املقــ ــانون الثاين/ينــ  ٢٠٠٢ كــ

 : بيان من الرئيس)٤٤٦٥(اجللسة 
كــانون  ٣٠ و ٢٩املعقــودة يف  )١٣(٤٤٦٠يف اجللســة 

ــاير  ــس٢٠٠٢الثاين/ين ــالة    ، أدرج اجملل ــه رس يف جــدول أعمال
موجهـــة إىل رئـــيس  ٢٠٠٢ الثاين/ينـــاير كـــانون ١٠مؤرخـــة 
مــن ممثــل موريشــيوس، حييــل هبــا وثيقــة مبــادئ     األمــن جملــس

إىل  اجمللــــس. ويف اجللســــة، اســــتمع  )١٤(توجيهيــــة للجلســــة 
ملنظمـة الوحـدة    العـام  األمـني و العـام  األمـني إحاطتني من نائبـة  

 ،)١٥(اجمللـس األفريقية، فضال عن بيانات أدىل هبـا كـل أعضـاء    
ــوار       ــدا وكــوت ديف ــنغالديش وكن ــوال وب ــر وأنغ ــو اجلزائ وممثل
ــا واهلنــد     ــة ومصــر وغان ــة الكونغــو الدميقراطي ــا ومجهوري وكوب
وجامايكا واليابان وكينيا واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة وماليزيـا     

 جنــوبوموزامبيــق ونيجرييـا والســنغال وسـرياليون و   واملغـرب 

__________ 

لإلطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )١٣(  
، القسـم بــاء،  ين، اجلـزء الثـا  السـادس هـذه اجللسـة، انظـر الفصـل     

ــة  ــل ، ٨احلالـ ــا يتصـ ــة بـــني   فيمـ ــسبالعالقـ ــن جملـ ــسو األمـ  اجمللـ
ــادة  ، فيمــا يتعلــق عياالقتصــادي واالجتمــا  ــاق  ٦٥بامل ؛ مــن امليث

والفصــل الثــاين عشــر، اجلــزء الثالــث، القســم ألــف، فيمــا يتصــل 
 .٥٤إىل  ٥٢بدور املنظمات اإلقليمية واملواد 

  )١٤(  S/2002/46.  
ــة   كانــت اململكــة املتحــدة ممثلــة   )١٥(   ــة للشــؤون اخلارجي ــوزير الدول ب

يـــة كـــل وشـــؤون الكومنولـــث؛ وغينيـــا و أيرلنـــدا بـــوزير خارج
بوكيل وزارة اخلارجية لشؤون أفريقيا وآسـيا  منهما؛ واملكسيك 

؛ والنـرويج بـوزير الدولـة    املتحـدة  األممواحمليط اهلادئ وأوروبا و
 للشؤون اخلارجية.



 مرجع ممارسات جملس األمن
 
 

488 11--21843 
 
 

ــا ــا   أفريقيـ ــا وزامبيـ ــدا وأوكرانيـ ــونس وأوغنـ ــبانيا وتـ ، )١٦(وأسـ
، واملمثـــل االقتصـــادي واالجتمـــاعي اجمللـــسوكـــذلك رئـــيس 

للسياسة املشتركة للشؤون اخلارجيـة  األورويب  الحتادالسامي ل
  املساعد للشؤون السياسية. العام األمني، وواألمن

نائبة األمني العام، يف بياهنـا االفتتـاحي، علـى    وركزت 
ــدة      ــة الوحـ ــدة، ومنظمـ ــم املتحـ ــوى بـــني األمـ ــة أقـ ــاء عالقـ بنـ

اسـتحداث هنـج   مـن أجـل    األفريقية، واملنظمات دون اإلقليمية
متكاملـــة ملنـــع انـــدالع الصـــراعات، وحفـــظ الســـالم، وبنـــاء  

منظمة الوحدة األفريقية واملنظمـات   أن. ومع مالحظة السالم
اإلقليمية والعديد من فرادى الدول قـد أظهـرت اهتمامـا    دون 

ــدور أكــرب يف حفــظ      يســتحق اإلشــادة يف جمــال االضــطالع ب
ــا،   ــالم يف أفريقيـ ــارتالسـ ــع   إىل أشـ ــذل اجملتمـ ــرورة أن يبـ ضـ

الــدويل جهــدا جــديا ومتضــافرا لبنــاء هــذه القــدرات اإلقليميــة  
اعات، واحملافظة عليها. ويف جمال بناء السالم بعـد انتـهاء الصـر   

ــى    ــوء علـ ــلطت الضـ ــةسـ ــة    األمهيـ ــاحلة الوطنيـ ــة للمصـ احلامسـ
ــة،     ــائع املرتكب ــام   وأكــدتواملســاءلة عــن الفظ ضــرورة أن ُتق

بــرامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج علــى أســاس 
مايل قوي وطويل األمد، ورأت أنه رمبـا يرغـب اجمللـس يف أن    

دة الــيت يــدرج هــذه املســائل مســتقبال يف واليــات األمــم املتحــ 
نائبـة األمـني    أشـارت يأذن هبا. وفيما يتعلق بفعالية اجلـزاءات،  

التقــدم الــذي مت إحــرازه منــذ أن أخــذ اجمللــس ينشــئ  إىلالعــام 
أفرقة خـرباء للتحقيـق يف انتـهاكات نظـم اجلـزاءات. وذكَّـرت       

) للتعامل مع الذين ٢٠٠١( ١٣٧٣اليت توخاها القرار  باآللية
ــام   ــتغالل املع ــة    يســعون إىل اس ــري قانوني ــات غ ــة لغاي الت املالي

__________ 

ُدعي ممثل جيبويت إىل املشـاركة، ولكنـه مل يـدل ببيـان. وكانـت        )١٦(  
زير مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والســنغال وزامبيــا ممثلــة بــو      

خارجيــة كــل منــها؛ وموزامبيــق واملغــرب بنائــب وزيــر خارجيــة 
كل منهما؛ واجلزائـر بوزيرهـا املسـؤول عـن الشـؤون األفريقيـة؛       

 أفريقيــا جنــوبوأنغــوال بنائــب وزيــر الشــؤون اخلارجيــة فيهــا؛ و
 بنائب وزير الشؤون البيئية والسياحة فيها.

يف أن يســتخدم اجمللــس ذلــك    أملــهاعــن  وأعربــتوعنيفــة، 
ــدول األعضــاء لتجعــل      ــه إىل ال ــز دعوت ــزخم السياســي لتعزي ال
انتهاك حظـر توريـد األسـلحة الـذي يفرضـه خمالفـة جنائيـة يف        

  .)١٧(إطار قوانينها الوطنية
نبغـي  إنـه ي  األفريقيـة وقال األمني العام ملنظمـة الوحـدة   

 األفريقيـة تكثف تعاوهنا مـع منظمـة الوحـدة     أنلألمم املتحدة 
ــةواملنظمـــات  ــةودون  اإلقليميـ ــركاء  اإلقليميـ ، الـــيت متثـــل الشـ

الرئيسيني واألساس ألي هنج عاملي حنـو تسـوية الصـراعات يف    
للمشـاورات بـني جملـس     آليـة  إنشاءالقارة، ولذلك فقد اقترح 

ــة الوحـــ     ــزي ملنظمـ ــاز املركـ ــن واجلهـ ــل  األمـ ــة حلـ دة األفريقيـ
ــى املســؤولية الرئيســية جمللــس      الصــراعات. وســلط الضــوء عل
ــدة       ــة الوحـ ــدة ومنظمـ ــم املتحـ ــني األمـ ــراكة بـ ــن يف الشـ األمـ

بــد وأن تتحمــل بنفســـها   ال أفريقيـــا أن إىل وأشــار ، األفريقيــة 
مســـؤولياهتا، وأن تنـــهض بـــدور أكثـــر نشـــاطا يف جمـــال منـــع  

  .)١٨(الصراعات وإدارهتا وحلها
 أناجمللس االقتصادي واالجتمـاعي علـى    وشدد رئيس

الطــابع املتعــدد األبعــاد ملنــع نشــوب الصــراعات وبنــاء الســالم  
 وأكــدهنــج متعــدد التخصصــات،  إتبــاعبعــد الصــراع يتطلــب 

ــة ــس        أمهي ــن واجملل ــس األم ــني جمل ــة ب ــر فعالي ــو أكث ــاون حن التع
ــدان    ــن أن يعمـــال يف امليـ ــاعي حـــىت ميكـ ــادي واالجتمـ االقتصـ

  .)١٩(بطريقة متكاملة
وتناولت الوفود، يف بياناهتا، جمموعـة واسـعة ومتنوعـة    
من املسائل، واتفقت على عدة أمور منـها ضـرورة: تـبين هنـج     
ــع نشــوب      ــائج يف من ــق النت شــامل وعملــي ويتركــز علــى حتقي
الصراعات وإدارة الصراعات وحل الرتاعات والـتعمري وإعـادة   

و املـبني يف  بعد انتـهاء الصـراعات، علـى النحـ    اإلعمار والتنمية 
__________ 

  )١٧(  S/PV.4460 ،٦إىل  ٣ات الصفح. 

 .١١إىل  ٦ات ه، الصفحنفس املرجع  )١٨(  

 .٤٥ نفسه، الصفحة املرجع  )١٩(  
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ــام عــن   ــر األمــني الع ــز    تقري ــا وتعزي أســباب الصــراع يف أفريقي
ــة املســتدامة فيهــا   ــدائم والتنمي والتنفيــذ الســريع  ؛)٢٠(الســالم ال

لالستنتاجات والتوصيات الواردة يف إعالن األلفية فيما يتصـل  
ــة    ــراعات والطبيعـ ــتغري للصـ ــابع املـ ــتجابة للطـ ــا؛ واالسـ بأفريقيـ

يميــة والرتاعــات بــني الــدول بتعــديل  الســائدة للصــراعات اإلقل
مبـــا يعكـــس الواقـــع اجلديـــد،  الســـالم حفـــظالنـــهج املتبـــع يف 

ــالتحول مــن سياســة رد الفعــل إىل سياســة منــع الرتاعــات؛     وب
والقيـــام حبـــوار أكثـــر نشـــاطا وتنظيمـــا بـــني منظمـــة الوحـــدة  

؛ املتحـدة  األمـم األفريقية واملنظمات األفريقيـة دون اإلقليميـة و  
وبراجمهـا   املتحـدة  األمـم التنسـيق بـني أجهـزة     وتشجيع حتسـني 

االقتصــادي   اجمللــسو األمــن جملــسوالياهتــا املعنيــة، وخباصــة   
، يف معاجلــة حــاالت الصــراع ومــا بعــد انتــهاء      واالجتمــاعي

الصراع يف أفريقيا، فضال عن حتسني تنسـيق مبـادرات السـالم    
يف جمــايل منــع نشــوب الصــراعات وإدارة الرتاعــات علــى حــد  

ودعم تنفيذ الشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا؛      سواء؛ 
وتشجيع املؤسسـات األفريقيـة علـى االضـطالع بـدور قيـادي       
يف مسائل منع نشوب الصـراعات وإدارة الصـراعات وجهـود    
إعادة اإلعمار والتنمية فيما بعد انتهاء الصـراع، مبسـاعدة مـن    

  واجملتمع الدويل. املتحدة األمم
املتكلمـون، أثنـاء املناقشـة،     وعالوة علـى ذلـك، طـرح   

العديـــد مـــن االســـتنتاجات الـــيت تضـــمنت مقترحـــات حمـــددة  
يف أفريقيـــا. وفيمـــا يتعلـــق  األمـــن جملـــسلتحســـني إجـــراءات 

باالســـتنتاجات ذات الطـــابع األكثـــر مؤسســـية علـــى وجـــه      
اخلصوص، اتفق العديد مـن املـتكلمني علـى عـدة أمـور، منـها       

 اجمللـــسو األمـــن سجملـــضـــرورة: تعزيـــز إطـــار التعـــاون بـــني  
يف  مبــا؛ )٢١(علــى املســتوى املؤسســي االقتصــادي واالجتمــاعي

__________ 

  )٢٠(  S/1998/318. 

  )٢١(  S/PV.4460 ،مجهوريــة  ٢٧ الصــفحة( أيرلنــدا)؛ و ١٥ الصــفحة)
(جنــــوب أفريقيــــا)؛   ٤٤ الصــــفحةالكونغــــو الدميقراطيــــة)؛ و 

ــاعي اجمللــــس(رئــــيس  ٤٥ الصــــفحةو ــادي واالجتمــ )؛ االقتصــ

؛ )٢٢(األمـن  لـس من خالل إنشـاء فريـق عمـل خمصـص جمل    ذلك 
واملنظمـات اإلقليميـة ودون    األمـن  جملـس وتعزيز التعـاون بـني   
ــة، وخاصــة   ــساإلقليمي ــاون  )٢٣(األمــن جمل ؛ وإنشــاء إطــار للتع

مة الوحـدة األفريقيـة ملنـع    آلية منظو األمن جملسوالتشاور بني 
وتعزيـز آليـات اإلنـذار     ؛)٢٤(نشوب الصراعات وإدارهتا وحلها

املبكر ومنع نشوب الصراعات يف أفريقيا، داخل إطـار منظمـة   
؛ وتعزيـز  )٢٥(الوحدة األفريقية واملنظمات دون اإلقليمية املعنيـة 

ــني   ــاون ب ــمالتع ــا    املتحــدة األم ــون وودز فيم ومؤسســات بريت
  .)٢٦(ت السالم واألمن والتنمية يف أفريقيايتعلق مبشكال

__________ 

(كولومبيــــا)؛  ٣ الصــــفحة، S/PV.4460 (Resumption 1) و
(موريشــــيوس)؛  ٢٤ الصــــفحة(ســــنغافورة)؛ و ١٣ الصــــفحةو
، S/PV.4460 (Resumption 2)(بــنغالديش)؛ و  ٣٦ الصــفحةو

  (جامايكا). ٧ الصفحة
  )٢٢(  S/PV.4460 (Resumption 1) ،ــفحة ــيوس)؛  ٢٤ الصـ (موريشـ

  (كينيا). ١٩ الصفحة، S/PV.4460 (Resumption 2) و
  )٢٣(  S/PV.4460 ،ــفحة  S/PV.4460 (املكســـــيك)؛ و ٢١ الصـــ

(Resumption 1) ،١٦ والصـــــــفحة(الصني)؛ ٥ الصـــــــفحة 
)؛والصـفحة  تونس( ٣٣ )؛والصـفحة اجلمهورية العربيـة السورية (

 S/PV.4460 و )؛نيجرييــــا( ٤٨ والصــــفحة )؛كوبــــا( ٣٩

(Resumption 2) ،؛جامايكـا ( ٦ والصـفحة (غانـا)؛   ٤ الصفحة( 
 .)زيامالي( ١٧والصفحة  )؛اهلند( ٩ والصفحة

  )٢٤(  S/PV.4460 ،ــة املتحـــدة)؛  ١٢ الصـــفحة  ١٥ والصـــفحة(اململكـ
ــدا( ــفحة  )؛أيرلنـ ــا( ٢٤والصـ ــفحة  )؛غينيـ ــة ( ٢٦والصـ مجهوريـ

الصـفحة  ، S/PV.4460 (Resumption 1) و )؛الكونغو الدميقراطيـة 
والصــفحة  (الواليــات املتحــدة)؛ ٢٢ والصــفحة )؛كولومبيــا( ٢
 S/PV.4460 و )؛تـــــونس( ٣٤ والصـــــفحة )؛مصـــــر( ٢٧

(Resumption 2) ، اوكرانيا( ١٢والصفحة  )؛غانا( ٤الصفحة(.  
  )٢٥(  S/PV.4460 ، ١٣الصـــفحة )ــة املتحـــدة  ١٦ والصـــفحة )؛اململكـ

 )؛اجلزائــر( ٢٩ والصــفحة )؛النــرويج( ١٨ والصــفحة )؛أيرلنــدا(
 S/PV.4460 و (جنــــوب أفريقيــــا)؛ ٤٤و ٤٣تان والصــــفح

(Resumption 1) ، االحتــاد ( ٦ لصــفحةوا )؛الصــني( ٥الصــفحة
 .)سنغافورة( ١٣والصفحة  )؛بلغاريا( ٨والصفحة  )؛الروسي

  )٢٦(  S/PV.4460 ،ــفحة  S/PV.4460 (املكســـــيك)؛ و ٢٠ الصـــ

(Resumption 1) ،(بنغالديش). ٣٧ الصفحة 
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وفيمــا يتعلــق بالتوصــيات ذات الطــابع األكثــر عمليــة، 
مشلــت مقترحــات الوفــود مجلــة أمــور، منــها التشــاور املنــتظم    
وتقاســـم املعلومـــات واملشـــروعات املشـــتركة بـــني املنظمـــات  

ومواصـلة التنسـيق يف    ؛)٢٧(وهياكلـها  املتحـدة  األمـم األفريقية و
ــاء  ــا     حتســني كف ــن آثاره ــة م ة اجلــزاءات واحلــد إىل أدىن درج

آليـة متابعـة   ’’الضارة على عمـوم السـكان، مـن خـالل إنشـاء      
علـى سـبيل    اجمللـس تعىن بتطبيـق التـدابري الـيت يفرضـها      ‘‘دائمة
علـى   األمـن  جملـس ؛ وزيادة الزيارات اليت يضطلع هبا )٢٨(املثال

؛ )٢٩(ايف أفريقيـ  السالم حفظأرض الواقع فيما يتصل بعمليات 
إعطائـه   بإنشاء فريق عامل معين بأفريقيا مع األمن جملسوقيام 

؛ وإيالء مزيد مـن األمهيـة   )٣٠(عمليذات منحى والية واضحة 
بعـد انتـهاء الصـراعات،     والتمويل الكايف للتنمية يف حاالت ما

 وإعـــادةبـــرامج نـــزع ســـالح املقـــاتلني الســـابقني مـــن خـــالل 
ــاجهم ــن     إدم ــال الســلس م ــة االنتق ــوية الصــراع  لكفال  إىلتس

ــهاء الصــراع    ــد انت ــار بع ؛ وحتســني تنســيق األنشــطة   )٣١(اإلعم
__________ 

 S/PV.4460 (Resumption (اململكـة املتحـدة)؛ و   ١٣ الصفحة،   )٢٧(  

 ة).(اجلمهورية العربية السوري ١٧ الصفحة، (1

  )٢٨(  S/PV.4460 (Resumption 1) ،(فرنسا). ١٩ الصفحة 

  )٢٩(  S/PV.4460 ،ــفحة ــق( ٣٨ الصـــ  S/PV.4460 و )؛موزامبيـــ

(Resumption 2) ، ماليزيا( ١٧ والصفحة )؛غانا( ٤الصفحة(. 

  )٣٠(  S/PV.4460 ،١٣ الصـــفحة )ــة املتحـــدة  ٢٤ والصـــفحة )؛اململكـ
ــا( ــف، S/PV.4460 (Resumption 1) و )؛غينيــ  ١٤حة الصــ
 و )؛كنـــداوالصـــفحة ( )؛فرنســـاوالصـــفحة ( )؛ســـنغافورة(

S/PV.4460 (Resumption 2) ،) والصـــفحة  )؛غانـــاالصـــفحة
 .)ماليزيا(

  )٣١(  S/PV.4460،  ١٦الصـــــــــفحة ) ٢٠والصـــــــــفحة  )؛أيرلنـــــــــدا 
 )؛زامبيـا ( ٣٤والصـفحة   )؛اجلزائـر ( ٣٠والصـفحة   )؛املكسيك(

 S/PV.4460 (Resumption و (جنـوب أفريقيـا)؛   ٤٤والصـفحة  

ــا( ٣الصــفحة  ،(1  (االحتــاد الروســي)؛  ٧ والصــفحة )؛كولومبي
ــفحة   )؛ســــنغافورة( ١٥والصــــفحة  )؛الكــــامريون( ١٢والصــ
 ٣٥والصـــفحة  )؛اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية( ١٧والصـــفحة 

ــونس( ــنغالديش( ٣٧والصــفحة  )؛ت كــوت ( ٤٥ والصــفحة )؛ب
ــوار ــفحة  )؛ديفـــ ــرياليون( ٥١والصـــ  S/PV.4460 و )؛ســـ

(Resumption 2)،  ماليزيا( ١٦الصفحة(. 

ــلحة     ــغرية واألسـ ــلحة الصـ ــار يف األسـ ــبح االجتـ ــة إىل كـ الراميـ
اخلفيفـــــة واالســـــتغالل غـــــري املشـــــروع للمـــــوارد الطبيعيـــــة 

ــا ــة   )٣٢(ألفريقيـ ــة إىل معاجلـ ــطة الراميـ ــيق األنشـ ؛ وحتســـني تنسـ
؛ وتعزيــــز )٣٣(عيــــةاالســــتغالل غــــري املشــــروع للمــــوارد الطبي

لــدى الــدول واملنظمــات األفريقيــة،   الســالم حفــظإمكانيــات 
من خالل التدريب والتمرينات العسـكرية وتبـادل   يف ذلك  مبا

  .)٣٤(املعلومات والدعم اللوجسيت والتمويل
 الثـــاين/ كـــانون ٣١املعقـــودة يف  ٤٤٦٥ويف اجللســـة 

 ، أدىل الــرئيس (موريشــيوس) ببيــان بالنيابــة عــن ٢٠٠٢ ينــاير
  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٣٥(اجمللس

مبادئ االستقالل السياسي لكل الدول وسـيادهتا   يؤكد جمددا
  وسالمتها اإلقليمية؛
بـني األمـم    التشارك وزيادة التنسيق والتعاونعلى أمهية  يشدد

املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقيـة واملنظمـات دون اإلقليميـة يف أفريقيـا     
األمـم  منظومـة   ويـدعو بتعزيز السالم واالستقرار اإلقليميني؛ فيما يتعلق 

مــع منظمــة الوحــدة األفريقيــة واملنظمــات   املتحــدة إىل تكثيــف تعاوهنــا 
ــا؛   ــة يف أفريقي ــة    يشــددودون اإلقليمي ــى احلكــم الســليم والدميقراطي عل

__________ 

  )٣٢(  S/PV.4460،  ١٦الصـــــــــفحة ) ٢١والصـــــــــفحة  )؛أيرلنـــــــــدا 
(جنــوب  ٤٤ والصــفحة )؛اجلزائــر( ٣٠والصــفحة  )؛املكســيك(

ــا)؛ ــفحة ،S/PV.4460 (Resumption 1) و أفريقيــ  ٣ الصــ
ــا( ــا( ٩والصــفحة  )؛كولومبي ــونس( ٣٤والصــفحة  )؛بلغاري  )؛ت

والصـفحة   )؛سـرياليون ( ٥١ لصفحةوا )؛نيجرييا( ٤٩والصفحة 
 )؛غانا( ٣الصفحة  ،S/PV.4460 (Resumption 2) و )؛كندا( ٥٦

 .)كينيا( ٢١والصفحة  )؛جامايكا( ٦ والصفحة

  )٣٣(  S/PV.4460،  ٢١الصفحة )مجهورية ( ٢٧والصفحة  )؛املكسيك
الصـفحة   ،S/PV.4460 (Resumption 1) و )؛الكونغو الدميقراطيـة 

 .)كندا( ٥٧

  )٣٤(  S/PV.4460،  ٣٠الصـــفحة )(جنـــوب  ٤٤ والصـــفحة )؛اجلزائـــر
ــا)؛ ــفحة  ،S/PV.4460 (Resumption 1) و أفريقيــ  ٣الصــ

 ١١ والصـــفحة (االحتـــاد الروســـي)؛ ٦والصـــفحة  )؛كولومبيـــا(
 )؛تـونس ( ٣٤ والصـفحة  )؛مصـر ( ٢٨ والصـفحة  )؛الكامريون(
 ٩والصـفحة   )؛غانا( ٤الصفحة  ،S/PV.4460 (Resumption 2) و
 .)اجلماهريية العربية الليبية( ١٥والصفحة  )؛نداهل(

  )٣٥(  S/PRST/2002/2. 
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واحتـرام حقـوق اإلنسـان وحماربـة الفقـر      ونزع السالح وسيادة القانون 
  ية للسالم واالستقرار والتنمية املستدامة يف أفريقيا؛باعتبارها ضرور

إزاء آثــار الرتاعــات علــى الســكان املــدنيني،  يعــرب عــن قلقــه
  ويشدد على ضرورة معاجلة مشكلة الالجئني واملشردين داخليا؛

ــودهم يف     حيـــث ــيق جهـ ــى تنسـ ــاحنني علـ ــدويل واملـ ــع الـ اجملتمـ
  مكافحة وباء نقص املناعة البشرية/اإليدز؛

ــدعو ــون وودز إىل مواصــلة   ا ي ــدان املاحنــة ومؤسســات بريت لبل
مساعدة أفريقيا يف تنفيذ املبادرات دعمـا للنمـو االقتصـادي واحلـد مـن      

  الفقر.
ــيت أجريــت يف    ــداوالت ال ــايوأيار ٢٢امل  ٢٠٠٢ /م

 )٤٥٣٨(اجللسة 
ــة  ــودة يف  )٣٦(٤٥٣٨يف اجللســـ ــايوأيار ٢٢املعقـــ  /مـــ

لفريـق العامـل   مسألة ا أعماله، أدرج اجمللس يف جدول ٢٠٠٢
. واسـتمع  املخصص ملنع نشوب الصراعات يف أفريقيـا وحلـها  

ــس ــص       اجمللـ ــل املخصـ ــق العامـ ــيس الفريـ ــن رئـ ــة مـ إىل إحاطـ
بعـض أعضـاء    ألفريقيا، وبعد ذلك أدىل ببيانـات أدىل ببيانـات  

ــس ــدا وموريشــيوس      اجملل ــا و أيرلن ــا والصــني وفرنس (كولومبي
ــرويج واململكــة املتحــدة)   ــر  ، )٣٧(واملكســيك والن ــو اجلزائ وممثل

ــة عــن جمموعــة     واســتراليا والبحــرين وبــنغالديش وبــنن (بالنياب
ــة) و  ــدول األفريقي ــةال ــا الوســطى وكوســتاريكا    مجهوري أفريقي

وكوت ديفوار وكوبا وجيبويت ومصر وإثيوبيا وغامبيا واهلنـد  
واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة (بالنيابــة عــن جتمــع دول الســاحل   

__________ 

لإلطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )٣٦(  
، القسـم بــاء،  ين، اجلـزء الثـا  السـادس هـذه اجللسـة، انظـر الفصـل     

ــة  ــل ، ٨احلالـ ــا يتصـ ــة بـــني   فيمـ ــسبالعالقـ ــن جملـ ــسو األمـ  اجمللـ
ــادة  فيمــا يتعلــق ، االقتصــادي واالجتمــاعي  ــاق  ٦٥بامل ؛ مــن امليث

، فيما يتصـل باملـادة   ١٦والفصل الثاين عشر، اجلزء الثاين، احلالة 
٢٤. 

ــا واجلمهوريـــة العربيـــة     )٣٧(   مل يـــدل ممثلـــو االحتـــاد الروســـي وبلغاريـ
الســـورية وســـنغافورة وغينيـــا والكـــامريون والواليـــات املتحـــدة  

 ببيانات.

مــالوي ومـايل واملغــرب وموزامبيــق  واليابــان و )٣٨(والصـحراء) 
ــنغال    ــدا والســ ــا وروانــ ــة كوريــ ــا ومجهوريــ ــال ونيجرييــ ونيبــ
وســـــرياليون والصـــــومال وأســـــبانيا (بالنيابـــــة عـــــن االحتـــــاد 

وتــونس وأوكرانيــا ومجهوريــة   أفريقيــا جنــوبو )٣٩(األورويب)
ترتانيا املتحدة وزامبيا، وكذلك املراقب الدائم ملنظمة الوحـدة  

ــ)٤٠(األفريقيــــة ، االقتصــــادي واالجتمــــاعي اجمللــــسيس ، ورئــ
ــام األمــنيو ــل اخلــاص     الع املســاعد للشــؤون السياســية، واملمث

  .)٤١(لبلدان احتاد هنر مانو األورويب االحتادلرئاسة 
رئــــــيس اجمللــــــس (ســــــنغافورة)، يف بيانــــــه  وأشــــــار

إنشـــاء الفريـــق العامـــل املخصـــص  أنـــه بعـــد  إىلاالســـتهاليل، 
 تــوخي اجللســة بوصــفها  مت، ٢٠٠٢ يف شــباط/فربايرألفريقيــا 
تتــيح لألعضــاء علــى نطــاق واســع فرصــة    “تواصــل”جلســة 

ــق مــن      ــيمهم االســترجاعي لعمــل الفري تقــدمي مســامهتهم وتقي
  .)٤٢(خالل مناقشة صرحية وتفاعلية

__________ 

ــا  هــم أعضــاء جتمــع الســاحل والصــحراء    )٣٨(   ــنن وبوركين ــا وب إريتري
فاسو وتشاد وتوغو وتونس واجلماهريية العربية الليبية ومجهورية 
أفريقيا الوسطى وجيبويت والسنغال والسودان والصومال وغامبيا 
ــا      ــا، باإلضــافة إىل ليربي ومــايل ومصــر واملغــرب والنيجــر ونيجري

 كمراقب.

دا وتركيـــا انضـــم إىل البيـــان كـــل مـــن إســـتونيا وبلغاريـــا وبولنـــ  )٣٩(  
ــا وســلوفاكيا وســلوفينيا وقــربص    واجلمهوريــة التشــيكية وروماني

وبعـد أن ألقـى    ومالطـة وهنغاريـا.  وليختنشـتاين  والتفيا وليتوانيا 
 االحتادممثل أسبانيا بيانه، أعطى الكلمة إىل املمثل اخلاص لرئاسة 

 لبلدان احتاد هنر مانو. األورويب

 اجمللـس انتبـاه أعضـاء    األمـن  جملـس يف بداية اجللسة، وجه رئـيس    )٤٠(  
ــة  ــالة مؤرخـ ــايوأيار ٢٠إىل رسـ ــة إىل رئـــيس  ٢٠٠٢ /مـ موجهـ

 اجمللـس من ممثل موريشيوس، يطلـب فيهـا أن يوجـه     األمن جملس
 األمـم الدعوة إىل املراقب الـدائم ملنظمـة الوحـدة األفريقيـة لـدى      

 ).S/2002/554( املتحدة

ـــ ُدعـــي ممثلـــو   )٤١(   رأس األخضـــر أنغـــوال وباكســـتان وبورونـــدي وال
إىل املشـــاركة يف اجللســـة، ولكنـــهم مل يـــدلوا  وغـــابون وماليزيـــا

 ببيانات.

  )٤٢(  S/PV.4538 ،٣ الصفحة. 
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ــارئــيس الفريــق العامــل املخصــص   وأشــار ، يف ألفريقي
أن الفريق العامل املخصـص   إىليقدمها للمجلس،  إحاطة أول
د تنفيــذ التوصــيات الــواردة يف البيــان الرئاســي لرصــ أنشــئقــد 

، وتعزيــز التنســيق مــع ٢٠٠٢كــانون الثاين/ينــاير  ٣١املــؤرخ 
وعرض بعد ذلك برنـامج   .)٤٣(اجمللس االقتصادي واالجتماعي

ــاء علــى مــذكرة مــن   عمــل الفريــق العامــل  ، الــذي تضــمن، بن
ــرئيس مؤرخــة   ــارسآذار ١ال ــاون   ،)٤٤(٢٠٠٢ /م ــز التع تعزي

؛ االقتصـادي واالجتمـاعي   اجمللـس و األمـن  جملس والتنسيق بني
ــز دور      ــانو؛ وتعزي ــة احتــاد هنــر م ــة يف منطق ــاء الثق وتشــجيع بن

يف أفريقيـا؛ ودراسـة السـبل الـيت      العام ألمنياملمثلني اخلاصني ل
مراقبـة  أن تقـدم املسـاعدة يف    املتحـدة  ألمـم ميكن مـن خالهلـا ل  

ــات  ــة واالنتخابـ ــات االنتخابيـ ــاء أيف العمليـ ــن  ؛ وإنشـ ــة مـ فرقـ
معاجلة ضـرورة  األصدقاء تعىن حباالت معينة من الصراعات؛ و

التعــاون مــع منظمــة الوحــدة األفريقيــة واملنظمــات دون تعزيــز 
ــة ــرى و اإلقليميـ ــساألخـ ــن جملـ ــهام    ؛األمـ ــى إسـ ــل علـ والعمـ

املنظمات غري احلكومية، واجلامعـات، واملؤسسـات األكادمييـة    
العامـــل بـــأن  وبعـــد أن أقـــر رئـــيس الفريـــق يف عمـــل الفريـــق.

وجهـات  ، أعرب عن ترحيبـه ب ‘‘طموح للغاية’’برنامج العمل 
ــري املمــثلني يف اجمللــس بشــأن كيفيــة تفعيــل        ــر األعضــاء غ نظ
الفريق العامل من أجـل التصـدي للوضـع يف أفريقيـا علـى حنـو       

  .)٤٥(حمدد ملموس
ورحــب رئــيس اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي، يف   

باعتبـاره خطـوة    ألفريقياخصص الفريق العامل امل بإنشاءبيانه، 
أخرى مهمة على طريق حتسني التعـاون بـني اهليئـات الرئيسـية     

اجمللــــــس االقتصــــــادي   أن إىل وأشــــــارلألمــــــم املتحــــــدة.  
باعتبـاره هيئـة حكوميـة دوليـة مركزيـة للتنسـيق        واالجتماعي،

__________ 

  )٤٣(  S/PRST/2002/2. 

  )٤٤(  S/2002/207. 

  )٤٥(  S/PV.4538 ،٦إىل  ٤ات الصفح. 

ــم املتحــدة،    ــة األم ميكــن أن يســاعد يف معاجلــة   داخــل منظوم
لسالم الدائم والتنميـة املسـتدامة   الصراعات، وتشجيع اأسباب 

ــة مــع    ــا، وإقامــة شــراكة فعال ــذ يف  األمــن جملــسيف أفريقي تنفي
وسلط الضـوء   استراتيجيات منع الصراعات وحتقيق االنتعاش.

اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي   على اقتراح يقضي بأن ينشئ 
ــ ــامال افريقـ ــاري عـ ــ ااستشـ ــ اخمصصـ ــة   امعنيـ ــدان األفريقيـ بالبلـ

  .)٤٦(صراعلااخلارجة من 
ــة أن     ــدائم ملنظمــة الوحــدة األفريقي والحــظ املراقــب ال

تفـتح   مـن شـاهنا أن   متر مبرحلة حرجة يف تطورها املنظمة، اليت
ــام   ــق أمــ ــا إىل الطريــ ــي حتوهلــ ــاد األفريقــ ــطلع )٤٧(االحتــ ، تضــ

منـع   ها يف جمـال وإجراءات وأسـاليب عملـ   هاكلاهي باستعراض
الـيت ظهـرت   . ومـع مالحظـة أن أحـد االقتراحـات     الصراعات

هو إنشاء جهاز مركزي ملنع نشـوب الصـراعات، فقـد شـجع     
تعزيــز ودعــم آليــات الفريــق العامــل، ضــمن مجلــة أمــور، علــى 

التعــــاون بــــني منظمــــة الوحــــدة األفريقيــــة واملنظمــــات دون  
يف جمـــال منـــع مـــن أجـــل ترشـــيد اجلهـــود  اجمللـــسو اإلقليميـــة
  .)٤٨(الصراعات  نشوب

ون السياســـية أن املســـاعد للشـــؤ العـــام األمـــنيوأكـــد 
الوقـت واجلهـد علـى    مـن  كرس وقـدراً كـبرياً   قد  األمن جملس

وعـزز   لواقـع األمـور األفريقيـة    السابقةمدى السنوات اخلمس 
ورحــب  ،واملنظمــات األفريقيــة  املتحــدة األمــمالتعــاون بــني  

بإنشـــاء الفريـــق العامـــل املخصـــص ألفريقيـــا باعتبـــاره احللقـــة  
سـتمكنه مـن تعزيـز تعاونـه مـع      الـيت   اجمللساملفقودة يف أعمال 

إىل  باإلضـافة املنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة يف أفريقيـا. و   
املشاورات املنتظمة بني الفريق العامل واملراقـب الـدائم ملنظمـة    

__________ 

 .٨إىل  ٦ات نفسه، الصفح املرجع  )٤٦(  

فريقية قائمـة،  ، مل تعد منظمة الوحدة األ٢٠٠٢ /يوليهمتوز ٨يف   )٤٧(  
 وحل حملها االحتاد األفريقي.

  )٤٨(  S/PV.4538 ،١٠إىل  ٨ات الصفح. 
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ترشـيد نظـام التبـادالت    الوحدة األفريقيـة يف نيويـورك، اقتـرح    
الدوليــة بــني جملــس األمــن واجلهــاز املركــزي ملنظمــة الوحــدة    

ــة بشــأن املســائل املدرجــة يف     ا ــة إلجــراء مناقشــة دوري ألفريقي
جــدول أعمــال املنظمــتني الــيت ميكــن أن يكــون هلــا أثــر علــى     

توسـيع هـذه   وأضاف أنه ميكن أيضا  السلم واألمن يف أفريقيا.
ــة    ــات دون اإلقليميــــ ــع املنظمــــ ــمل مجيــــ ــاورات لتشــــ املشــــ

  .)٤٩(األفريقية
العامـل   ورحب املتكلمون بصورة عامة بإنشـاء الفريـق  

املخصص ألفريقيا، وأيدوا الوالية املسندة إليه وبرنامج عملـه،  
ضمن عدة أمور. وأكد العديـد مـن املـتكلمني علـى األسـباب      
اجلذرية للصـراعات تشـمل الفقـر والتخلـف، وسـلطوا الضـوء       

االقتصـادية،  -على العالقة بني بناء السالم والتنمية االجتماعيـة 
 اجمللـس ن زيـادة للتعـاون بـني    واعروا عن تأييـدهم ملـا جيـري مـ    

من خـالل   كيف ذل مبا، األمن جملسو االقتصادي واالجتماعي
 جملـس جهود الفريق العامل أيضا؛ واقترحوا تعزيز التعاون بني 

ومنظمة الوحدة األفريقية، وكذلك مع سـائر املنظمـات    األمن
دون اإلقليميــة األفريقيــة، يف مســائل منــع نشــوب الصــراعات   

ــها، وخباصــة  ــة     وحل ــابع آللي ــاز املركــزي الت ــني اجله ــاون ب التع
منظمة الوحدة األفريقية والفريق العامل؛ وأكـدوا علـى الـدور    
اهلام للمبادرات املنبثقة من أفريقيا، مثل الشـراكة اجلديـدة مـن    
ــيد واملســؤولية        ــة أفريقيــا، يف تشــجيع احلكــم الرش أجــل تنمي

وشـددوا  االقتصادية؛ وذكَّروا بأمهية منع نشـوب الصـراعات،   
على أن املنظمات اإلقليمية ميكـن أن تسـاعد يف تـوفري اإلنـذار     

  بوجه عام. املتحدة ألممول األمن لساملبكر جمل
 ٢٠٠٢/يوليــه متوز ١٨الــيت أجريــت يف املــداوالت 

 )٤٥٧٧(اجللسة 

__________ 

 .١٣إىل  ١٠ات نفسه، الصفح املرجع  )٤٩(  

 /يوليـــــهمتوز ١٨املعقـــــودة يف  )٥٠(٤٥٧٧يف اجللســـــة 
أنـه  (اململكـة املتحـدة)    األمـن  جملسأوضحت رئيسة ، ٢٠٠٢

ووزيــرا  العــام األمــنيبعــد البيانــات االســتهاللية الــيت يــديل هبــا 
خارجية سرياليون وغينيا، سـتتخذ اجللسـة شـكل حلقـة عمـل      

يف  ‘‘الـــدروس املســـتفادة يف ســـرياليون’’تنقســـم إىل جـــزئني: 
 ‘‘وضع خطـة عمـل منسـقة لنـهر مـانو     ’’اجللسة الصباحية؛ مث 

ة السـابقة، أقـرت   يف جلسة بعد الظهـر. ويف إشـارة إىل اجللسـ   
ــسرئيســة  ــة       اجملل ــرار الســالم يف هناي ــن إق ــرغم م ــى ال ــه عل بأن

ــة يف     ــديات هائلـ ــاك حتـ ــزال هنـ ــرياليون، فـــال تـ املطـــاف يف سـ
. ولـذلك،  السـالم  إىل بنـاء  السـالم  حفـظ االنتقال الـدقيق مـن   

 األمــمفقــد قالــت إنــه مــن األمهيــة تعلــم الــدروس مــن خــربات  
 يفاعات أخـرى، والـتفكري   حباالت صر تتصلرمبا اليت  املتحدة

الطريقة اليت ميكن أن تركز هبا األمم املتحدة بقـدر أكـرب علـى    
. وفيمــا يتعلــق باحلالــة يف احتــاد هنــر   بنــاء الســالم يف ســرياليون 

على أمهية البحث عن سـبل   األمن جملسمانو، شددت رئيسة 
هنــج إقليمــي،  إتبــاعللعمــل مــع بلــدان احتــاد هنــر مــانو لــدعم   

ألمـــــم املتحـــــدة، وتســـــهيل وتنســــــيق    ا صـــــورة  نيحتســـــ و
  .)٥١(السالم  عملية

جتربـة  الـيت قـدمها، إن    اإلحاطـة وقال األمـني العـام، يف   
ــا       ــوفر دروس ــرياليون ت ــظ الســالم يف س ــم املتحــدة يف حف األم
قيمة، لـيس فقـط بسـبب النجـاح الـذي حققتـه البعثـة، ولكـن         
أيضــا بســبب الصــعوبات الــيت بــرزت يف املراحــل املبكــرة مــن   

أنــه عنــدما  إىلاألمــني العــام  وأشــار وكيفيــة معاجلتــها.البعثــة، 
القيـام بتلـك العمليـات يف تلـك احلـاالت      قررت األمم املتحدة 

__________ 

لإلطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )٥٠(  
هـذه اجللسـة، انظـر الفصـل السـادس، اجلـزء الثـاين، القسـم بــاء،         

ــة  ــل بالعال ٨احلالـ ــا يتصـ ــن واجمللـــس   ، فيمـ ــة بـــني جملـــس األمـ قـ
ــادة    ــاق؛   ٤١االقتصــادي واالجتمــاعي، فيمــا يتعلــق بامل مــن امليث

، فيمـا يتصـل   بـاء عشـر، اجلـزء الثالـث، القسـم      احلـادي والفصل 
 .٤١باجلزاءات واملادة 

  )٥١(  S/PV.4577 ،٤ و ٣تان الصفح. 
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كان ال بد وأن تكون مستعدة ملـا هـو غـري     ‘‘الغامضة املائعة’’
العوامــــل الرئيســــية كانــــت تتمثــــل يف   أنمتوقــــع، والحــــظ 

كــايف وتــوفر االســتعداد الفعــال، واملــوارد الكافيــة، والتحليــل ال
املعلومات لتوقع الشكل الذي ميكن أن تأخـذه األزمـة، فضـال    
عــن املــوارد واإلرادة السياســـية والبقــاء علــى الطريـــق إىل أن     

  .)٥٢(تتحقق األهداف
وســلط وزيــر اخلارجيــة والتعــاون الــدويل يف ســرياليون  

 املتحـدة  األمـم الضوء على خمتلف الدروس املستفادة مـن بعثـة   
أن األمـم   عن الطابع املتفرد للبعثـة، ورأى  يف سرياليون، فضال

هلا، ضمن مجلـة   املتحدة، عندما تقرر نشر عملية سالم، ينبغي
؛ وقـدرة  ار الظروف اخلاصـة للصـراع  أن تضع يف االعتب أمور،

املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية علـى القيـام بأنشـطة حلفـظ     
طبيعيــة يف الُبعــد اإلنســاين للصــراع، ودور املــوارد الو ؛الســالم

وأشـار إىل أن   الدور اخلاص بـبعض البلـدان.  وإذكاء الصراع، 
جناح البعثة يف حتقيق أهدافها كان يرجـع يف جانـب كـبري منـه     

الروابط بني حفظ السـالم  إىل أن عملية السالم كانت تعكس 
وبناء السالم واحلكم السـليم واألمـن وشـواغل مـا بعـد انتـهاء       

اء اإلقليمـيني  الشـرك ر مـع  فضال عن عملـها يف تضـاف  الصراع، 
. غـري أنـه استشـهد بتصـاعد أعمـال العنـف يف ليربيـا        والثنائيني

وتـــدفقات الالجـــئني ليشـــدد علـــى أمهيـــة تطبيـــق الـــدروس       
  .)٥٣(املستفادة يف سرياليون على جممل املنطقة دون اإلقليمية

أحــد العوامــل الرئيســية  أنورأى وزيــر خارجيــة غينيــا 
مـم املتحـدة يف سـرياليون يتمثـل     يف جناح بعثـة األ  أسهمتاليت 
. الالزمـة والية واضحة ودقيقة، وتزويدها بـاملوارد   إعطائهايف 

تواصـل تعزيـز    أناألمم املتحـدة جيـب    أنعن اعتقاده  وأعرب
السالم يف سرياليون، وعرض عددا من التدابري كي ينظـر فيهـا   

ــدة    ــمن عـ ــس، تتضـ ــوراجمللـ ــها  أمـ ــادةمنـ ــيش   إعـ ــة اجلـ هيكلـ
__________ 

 .٥و ٤تان نفسه، الصفح املرجع  )٥٢(  

 .٧إىل  ٥ات نفسه، الصفح املرجع  )٥٣(  

البلـد، وتعزيـز احلكـم     أحنـاء سلطة الدولة يف والشرطة، وبسط 
الرشيد وحقوق اإلنسان، ووضع برامج ملكافحة الفقر. وبعـد  

احلالة يف ليربيا، الـيت مل يتواكـب إهنـاء     إزاءعن قلقه  أعرب أن
ــع    ــا م ــا    إســتراتيجيةاحلــرب فيه ــة للخــروج، بعكــس م حقيقي

تـبين عـدد مـن     إمكـان يف  أملهعن  أعربحدث يف سرياليون، 
النــار؛ ومواصــلة احلــوار بــني  إطــالقدابري، مــن قبيــل وقــف التــ

الليربيـــة؛ ووضـــع برنـــامج حقيقـــي لـــرتع الســـالح   األطـــراف
؛ واعتمــــاد برنــــامج لالنتعــــاش اإلدمــــاج وإعــــادةوالتســــريح 

البلـد؛ واسـتمرار    أحنـاء االقتصادي؛ وبسط السلطة الليربيـة يف  
ا اجلزاءات حىت تفي حكومة ليربيا بالشروط الـيت نصـت عليهـ   

  .)٥٤(قرارات جملس األمن ذات الصلة
ــب ــيت   وعقـ ــات الـ ــة    أدىلاملالحظـ ــرا خارجيـ ــا وزيـ هبـ

الـدروس  ’’سرياليون وغينيـا، بـدأ اجمللـس اجللسـة املتعلقـة بـت       
 أعضــاءببيانــات ممثلــو بعــض   وأدىل. ‘‘املســتفادة يف ســرياليون

واليابــان، وكــذلك وكيــل األمــني العــام لعمليــات   ،)٥٥(اجمللــس
منســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ،  ب حفــظ الســالم، ونائــ

) ١٩٩٧( ١١٣٢ورئيس جلنة جملس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار     
بشأن سرياليون، ورئيس اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي، ونائـب    

  .)٥٦(األفريقيةاملراقب الدائم ملنظمة الوحدة 
الـيت وقعـت يف سـرياليون عقـب      األزمـة وبالتركيز على 

حفـظ السـالم التـابعني لألمـم      ادأفـر عـدة مئـات مـن     اختطاف
 أناملتحدة، رأى وكيـل األمـني العـام لعمليـات حفـظ السـالم       

يف جنـاح بعثـة األمـم املتحـدة يف      أسـهمت العوامل احلامسة اليت 
__________ 

 .١١إىل  ٨ات نفسه، الصفح املرجع  )٥٤(  

بلغاريـــا واجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية والكـــامريون وكولومبيـــا   )٥٥(  
 .املتحدة الوالياتو

ــاه  األمــن جملــسوجهــت رئيســة    )٥٦(   ــسانتب إىل رســالة مؤرخــة   اجملل
مـن ممثـل    األمـن  جملـس موجهة إىل رئيس  ٢٠٠٢ /يوليهمتوز ١٥

عـوة نائـب املراقـب الـدائم ملنظمـة      اململكة املتحدة، يطلب فيها د
 ).S/2002/761الوحدة األفريقية حلضور اجللسة (
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تصميم جملس األمن علـى تعزيـز واليـة البعثـة     سرياليون تشمل 
ــدول      ــتعداد الـ ــذلك اسـ ــوات، وكـ ــن القـ ــتويات مـ ــاء مسـ وبنـ

ــوفري املــ  األعضــاء ــدروس    لت ــة. واستشــهد ب ــة للبعث وارد الالزم
مستفادة مـن جتربـة البعثـة، فسـلط الضـوء علـى        أخرىرئيسية 

الفاعلـة الـيت كانـت     األطـراف عناصر خمتلفة، من قبيـل وحـدة   
ترمجــة لوضــوح األهــداف ووضــوح وكفــاءة النشــاط العملــي  

ــة ــوفر اللبعثـ ــه السياســـي وراء  ؛ وتـ ــدريب والـــدعم والتوجيـ لتـ
تقيـيم البعثـة يف ضـوء     وإعـادة ملتكاملة للبعثة؛ ؛ والطبيعة االبعثة

الظروف املتغرية علـى أرض الواقـع؛ واسـتعراض هيكـل قيـادة      
ــوة  ــادةالقـ ــل    وإعـ ــكرية؛ والتفاعـ ــري العسـ ــر غـ ــة العناصـ هيكلـ

 أفريقيـا السياسي املستمر مع اجلماعة االقتصـادية لـدول غـرب    
عقب انسحاب فريق الرصد التـابع للجماعـة االقتصـادية. ويف    

 اقـــر بالـــدور الـــذي اضـــطلعت بـــه اململكـــة املتحـــدة يف حـــني
لـن يكـون    ‘‘الدولــة القائدة’’هنج  أن إىل أشارسرياليون، فقد 

ــق يف كــل احلــاالت مســتقبال    ــابال للتطبي  وأشــار. بالضــرورة ق
أنه البد مـن بـذل    إىلوكيل األمني العام، يف ختام مالحظاته، 

نـاء السـالم،   ب إىلجهود متواصـلة لالنتقـال مـن حفـظ السـالم      
وخاصـــة مـــن خـــالل دعـــم اجلهـــود الـــيت تقـــوم هبـــا حكومـــة  

التنمية الطويلة األجل وإقامـة اقتصـاد قـوي،     سرياليون لتحقيق
وتطــوير قطــاع األمــن، واحلكــم الرشــيد،  واملصــاحلة الوطنيــة، 

  .)٥٧(وإعادة إدماج املقاتلني السابقني بشكل كامل
لـى  منسق اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ ع وركزت نائبة 

ــى     ــدنيني، وعل ــة امل ــألة محاي ــةمس ــاع أمهي ــل يف   إتب ــج متكام هن
يف  املتحـدة  األمـم ويف حـني أقـرت بـأن واليـة بعثـة       سرياليون.

ــتماهلا علــى محايــة        ــة مــن حيــث اش ــرياليون كانــت منوذجي س
املدنيني، فقد أضافت أن أحد الـدروس املسـتفادة كـان يتمثـل     

كانـت قـد    كان من املمكـن أن تكـون أكثـر مشـوال لـو      يف أهنا

__________ 

 .١٦إىل  ١٢ات نفسه، الصفح املرجع  )٥٧(  

أشارت إىل احلماية واملساعدة اخلاصـتني اللـتني جيـب توفريمهـا     
  .)٥٨(للنساء والفتيات

وعرض رئيس جلنة جملس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار     
ــا    ١٩٩٧( ١١٣٢ ــدروس املســتفادة فيم ــه، بعــض ال )، يف بيان

ــة يف ســــرياليون، ورأى   احلظــــر  أنيتعلــــق بــــاجلزاءات املطبقــ
ســوى تــأثري حمــدود، مل يتــرك  حةاألســلاملفــروض علــى توريــد 

ألن الوجــود الفعلــي لقــوات بعثــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون  
وجنــاح عمليــة نــزع الســالح قــد أديــا إىل القضــاء علــى تــداول 

اجلـزاءات ليسـت ضـمانا     أناألسلحة يف البلد. ومـع مالحظـة   
 فقـد شـدد   ،بأن األسـلحة لـن تعـود مـرة أخـرى إىل سـرياليون      

 ،لجزاءات مـن جانـب األطـراف الثالثـة    ل االمتثالضرورة على 
 تمــع الــدويلاجملجهــد إضــايف مــن جانــب وعلــى ضــرورة بــذل 

ح يتنقـ و ،لتحديد منشـأ األسـلحة املتداولـة يف منطقـة هنـر مـانو      
 بشكل منـتظم  سفرالقيود ل اخلاضعنيواستكمال قوائم األفراد 

  .)٥٩(نطقةاملحلفز العمليات السياسية يف بلدان 
لة بالدروس املسـتفادة يف سـرياليون،   ويف البيانات املتص

ركز املتكلمون، ضمن مجلة أمور، على أمهية العوامـل التاليـة:   
املرونة يف االستجابة للظروف املتغرية؛ وبذل جهود متكاملـة،  

واألطـراف   املتحـدة  األمـم وبـني   املتحدة األممداخل وكاالت 
اإلقليمية علـى حـد سـواء؛ وإتبـاع هنـج شـامل والتعـاون علـى         

ــة مناســبة      صــع ــى إســناد والي ــاق عل ــة؛ وســرعة االتف يد املنطق
، ودعمهـا مبـا يكفـي مـن التمويـل      السـالم  فظوقوية يل قوة حل

واملوارد؛ وتكامـل اجلهـود اإلنسـانية وجهـود اإلعمـار وإعـادة       
البناء االقتصادي يف األجلني القصري والطويل على حد سـواء؛  
ــد      ــا بعــ ــة مــ ــاء يف مرحلــ ــن والقضــ ــاعي األمــ ــالح قطــ وإصــ

  الصراع.  انتهاء

__________ 

 .٢١إىل  ١٧ات نفسه، الصفح املرجع  )٥٨(  

 .٢٤إىل  ٢١ات نفسه، الصفح املرجع  )٥٩(  
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كـل   أنمفـاده   رأيممثل الواليات املتحدة عن  وأعرب
اإلفــراط يف ’’صــراع ينطــوي علــى كــثري مــن املــتغريات، وأن   

قدرة األمم املتحـدة علـى    ‘‘املبالغة يف مد نطاق’’أو  ‘‘الوعود
حالـــة مـــن حـــاالت  أيالعمـــل علـــى أرض الواقـــع لـــن حيـــال 

ألمـن ينبغـي أن   األمـم املتحـدة وجملـس ا    أن وأضـاف الصراع. 
يكونــا علــى اســتعداد لــدعم جهــود األطــراف نفســها، وأن       
يساعدا على خلق بيئة تتـيح للسـالم أن يضـرب جبـذوره. غـري      
أنه يف الوقت الذي رفض فيه الفكرة القائلة بـأن األحـداث يف   

ــة لألمــم املتحــدة    ــوفر دروســا عاملي ــال إن أحــد  ســرياليون ت ، ق
ــدروس املســتفادة مــن ســرياليون تتمثــل   جملــس األمــن   أنيف  ال

 السـالم  حفـظ ميكنهما إدارة جهودمها يف جمال واألمم املتحدة 
، سواء كانت تلك اجلهود متعلقة حبفظ السـالم  بصورة أفضل

ــت دبلوماســية أو إنســانية لــدعم عمليــات الســالم يف       أو كان
حاالت الصـراع الـيت توجـد فيهـا التزامـات قائمـة مـن جانـب         

  .)٦٠(األطراف حبل الصراع
املخصصــة ملوضــوع   ٤٥٧٧اســتئناف اجللســة  وعنــد 

، اسـتمع اجمللـس   ‘‘إعداد خطة عمل منسقة الحتـاد هنـر مـانو   ’’
مـــن وكيـــل األمـــني العـــام للشـــؤون السياســـية،  إحاطـــات إىل

ومدير غرب أفريقيا يف برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، ونائـب   
 ،)٦١(األمني التنفيذي للجماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا   

س الفريــق العامــل املخصـــص ملنــع نشــوب الصـــراعات     رئــي و
وحلــها يف أفريقيــا، ورئــيس جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال   

ببيانـــات  أدىل) بشـــأن ليربيـــا. كمـــا ٢٠٠١( ١٣٤٣بـــالقرار 

__________ 

 .٢٧و ٢٦تان نفسه، الصفح املرجع  )٦٠(  

جملس األمـن انتبـاه اجمللـس     عند استئناف اجللسة، وجهت رئيسة  )٦١(  
رئـــيس  إىلموجهـــة  ٢٠٠٢متوز/يوليـــه  ١٥رســـالة مؤرخـــة  إىل

جملس األمن من ممثل اململكـة املتحـدة، يطلـب فيهـا دعـوة نائـب       
األمني التنفيذي للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا حلضـور  

 ).S/2002/760اجللسة (

ــاءبعـــض  ــس أعضـ ــرب  ،)٦٢(اجمللـ ــرياليون واملغـ ــثال سـ  ،)٦٣(وممـ
األقـــدم للحمايـــة االجتماعيـــة ألغـــراض التنميـــة   واألخصـــائي
  قليمية يف البنك الدويل.البشرية اإل

ــزت تعليقـــات وكيـــل األمـــني العـــام للشـــؤون       وتركـ
السياسية على احلالة يف ليربيا وعلى اجلهـود السياسـية املبذولـة    

 أن، وحــذر مــن اإلقليميــةلتحقيــق االســتقرار يف املنطقــة دون  
ــا يهــدد بعرقلــة املكاســب اهلامــة الــيت     عــدم االســتقرار يف ليربي

ــالم    ــة السـ ــت يف عمليـ ــرياليون. ورأى حتققـ ــة  أنيف سـ سياسـ
االحتواء املتبعة يف ذلـك الوقـت جتـاه ليربيـا ال ختلـو مـن أوجـه        
قصــور، ويلــزم إكماهلــا بربنــامج سياســي متســق وبنــاء. ورأى  

يشــجع  أنيف ذلــك الصــدد أنــه جيــب علــى اجملتمــع الــدويل       
ويــدعم اجلهــود الــيت تبــذهلا اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب  

لسياسـية ومنظمـات اجملتمـع املـدين الليربيـة      واملنظمات ا أفريقيا
ــاخ         ــة من ــن أجــل هتيئ ــايلور م ــرئيس ت ــى ال ــة ضــغط عل ملمارس
مناسب لالضطالع بإصالحات القطاع األمين ولتعزيز احلكـم  

الوقــت قــد  أنالرشــيد واحلــوار واملصــاحلة الوطنيــة. كمــا رأى 
  .)٦٤(فريق اتصال معين باحتاد هنر مانو إلنشاءحان 

ــى امل  ــزا عل ــرح   وتركي ــائي، اقت ــور اإلمن ــرب  نظ ــدير غ م
إسـتراتيجيتني تضـمنتا    أفريقيا يف برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي 

بالقيـام، بالتعـاون   غـرب أفريقيـا   ل املتحدة األممتكليف مكتب 
مع أمانـة احتـاد هنـر مـانو يف اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب         

 لألمــم املتحــدة  إســتراتيجيةووثيقــة إطاريــة  أفريقيــا، بإعــداد  
على بنـاء الثقـة    واملساعدةدعم عملية الرباط للسالم للمنطقة ل

فيمــا بــني األطــراف وذلــك بــالتركيز علــى املبــادرات الرئيســية  

__________ 

) وفرنسـا وغينيـا   ورويباأل االحتـاد الصني والدامنرك (بالنيابـة عـن     )٦٢(  
. وكانـت غينيـا ممثلـة بـوزير     الروسـي  االحتـاد وأيرلندا والنـرويج و 

 خارجيتها.

 كانت سرياليون ممثلة بوزير اخلارجية والتعاون الدويل فيها.  )٦٣(  

  )٦٤(  S/PV.4577 (Resumption 1) ،٤إىل  ٢ات الصفح. 
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العـــابرة للحـــدود املعنيـــة بقضـــايا مثـــل فـــريوس نقـــص املناعـــة 
وحقـــــــوق صـــــــيد األمســـــــاك والتجـــــــارة   اإليدزالبشـــــــرية/

  .)٦٥(احلدود  عرب
ــة   ــادية ورأى نائـــب األمـــني التنفيـــذي للجماعـ االقتصـ

يف منطقة احتاد هنر مـانو   واألمنالسالم  أنلدول غرب أفريقيا 
ــداخلي يف     ــالم الـ ــائم ثـــالث: حتقيـــق السـ ــزان علـــى دعـ يرتكـ
سرياليون مـن خـالل اسـتمرار عمليـة نـزع السـالح والتسـريح        

وإصالح وتـدعيم مؤسسـات الدولـة؛ وحتقيـق      اإلدماج وإعادة
منـها تسـريح    أمـور  السالم يف منطقة هنر مانو من خـالل مجلـة  

اســـتعادة الســـالم يف  وأمهيـــةاجلماعـــات املســـلحة يف املنطقـــة؛ 
اجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول  إطـــاريف  اإلقليميـــةاملنطقـــة دون 

يتخـذها   أنالـيت ميكـن    باإلجراءاتغرب أفريقيا. وفيما يتعلق 
جملس األمـن لـدعم جهـود اجلماعـة االقتصـادية، اقتـرح تعزيـز        

دية وقراراهتا وبـذل جهـود للضـغط    مؤسسات اجلماعة االقتصا
ــا علـــــى   األطـــــرافعلـــــى مجيـــــع  ــا للجلـــــوس معـــ يف ليربيـــ

  .)٦٦(التفاوض  طاولة
ــا املتكلمــون الرئيســيون، أشــار      ــيت أدىل هب ــات ال وعقــب البيان
معظم الوفود، ضمن مجلة أمـور، إىل ضـرورة تشـجيع اجلهـود     
اإلقليميــة املبذولــة لتحقيــق املصــاحلة داخــل ليربيــا وبــني ليربيــا   

ــة      وج ــانو واجلماع ــدهم الحتــاد هنــر م ــوا عــن تأيي رياهنــا؛ وأعرب
فيمـــا يبذلونـــه مـــن جهـــود  االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا

لتشــجيع زيــادة األمــن وتــدابري بنــاء الثقــة بــني البلــدان الثالثــة؛  
 أفريقيـا املكتـب اجلديـد لألمـم املتحـدة يف غـرب      وأقروا بأمهية 

للجهـود اإلقليميـة    املتحـدة  األمـم نركـز تنسـيق لـدعم     باعتباره
وللجهود املبذولـة داخـل ليربيـا نفسـها؛ وأعربـوا عـن اتفـاقهم        
مـــع ضـــرورة تعزيـــز اجلهـــود املبذولـــة للســـيطرة علـــى تـــدفق   
األســلحة الصــغرية ووقــف االســتغالل غــري املشــروع للمــوارد   

__________ 

 .٦ و ٥تان نفسه، الصفح املرجع  )٦٥(  

 .٩إىل  ٧ات حنفسه، الصف املرجع  )٦٦(  

ــا يف     ــزاءات أدت دورا إجيابيـ ــى أن اجلـ ــوا علـ ــة؛ واتفقـ الطبيعيـ
وإن كانت هناك يف الوقـت  السعي وراء السالم يف سرياليون، 

واألطـــراف  اجمللـــسنفســـخ ضـــرورة لتســـوية اخلالفـــات بـــني  
األخرى بشأن مستقبل اجلزاءات، وخاصة فيما يتصل بليربيـا؛  
وشددوا على ضرورة تعزيـز جهـود الوسـاطة وحـل الرتاعـات      

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا، والـدور   اليت تقوم هبا 
ــل ل ــاداحملتمـ ــن     األورويب الحتـ ــوا عـ ــعى؛ وأعربـ ــك املسـ يف ذلـ

أن تعمــل  املتحــدة ألمــماتفــاقهم علــى أنــه مــن األمهيــة البالغــة ل
، مـن  السـالم  حفـظ على تعبئة املوارد لبناء السالم، فضـال عـن   

ــة يف       ــتثمار يف املنطق ــة الســليمة لتشــجيع االس ــة البيئ أجــل هتيئ
األجــل الطويــل؛ وأكــدوا أمهيــة اســتمرار اجملتمــع الــدويل يف       

ــام  ــل   االهتمـ ــاملة حلـ ــتراتيجية شـ ــع إسـ ــرورة وضـ ــا وضـ بليربيـ
الرتاعات لليربيا؛ واقروا بالدور البالغ األمهية الذي يضـطلع بـه   

ــس ــن جمل ــا،    األم ــايف مجــع األطــراف الرئيســية مع ــك  مب يف ذل
ــة؛      ــة يف املنطقــ ــدان املعنيــ ــة والبلــ ــة الدوليــ ــات املاليــ املؤسســ

د أعربــوا عــن تأييــدهم إلنشــاء فريــق اتصــال معــين باحتــا   كمــا
  مانو.  هنر


