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السالم مسؤولية جملس األمن يف صون  - دال 
 البشرية/اإليدزفريوس نقص املناعةواألمن:

  والعمليات الدولية حلفظ السالم
 ٢٠٠٠متوز/يوليـــــه  ١٧املقـــــرر املـــــؤرخ   

 ١٣٠٨): القــــــــــرار ٤١٧٢(اجللســــــــــة 
)٢٠٠٠(  
 ١٧قــــودة يف ، املع)٣٩(للمجلــــس ٤١٧٢يف اجللســــة   

قدم املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحـدة  ، ٢٠٠٠متوز/يوليه 
إحاطــة  ريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز املشــترك املعــين بفــ 

، )٤٠(إعالميــة للمجلــس. وأدىل معظــم أعضــاء اجمللــس ببيانــات 
  وكذلك ممثلو إندونيسيا وأوغندا وزمبابوي ومالوي.

إىل رسالة مؤرخـة  ووجه الرئيس (جامايكا) االهتمام   
موجهـــة مـــن األمـــني العـــام إىل رئـــيس   ٢٠٠٠متوز/يوليـــه  ٥

برنامج األمم املتحـدة املشـترك   اجمللس، حييل هبا مذكرة أعدها 
الـــذي ترعـــاه عـــدة جهـــات واملعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـــة   

تـوجز  وهـي   ،البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)
ــك الوقــت  اإلجــراءات املتخــذة   ــة  حــىت ذل  الجتمــاعيف متابع

عــة البشــرية/اإليدز يف أفريقيــا اجمللــس بشــأن فــريوس نقــص املنا
  .)٤١(٢٠٠٠كانون الثاين/يناير  ١٠ي عقد يف الذ

ــه       ــامج، يف إحاطتــ ــذي للربنــ ــدير التنفيــ ووصــــف املــ
قبـل  اإلعالمية، املؤمتر الدويل املعين باإليدز الذي أهنـى أعمالـه   

__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )٣٩(  
ادس، اجلـزء األول، الفـرع واو،   هذه اجللسـة، انظـر الفصـل السـ    

، فيما يتعلق بالعالقات مع األجهزة الفرعية الـيت تنشـئها   ٣احلالة 
اجلمعية العامة؛ والفصل السادس، اجلزء الثاين، الفرع باء، احلالة 

، فيما يتعلق باملناقشة الدستورية اليت ثارت فيما يتصل باجمللس ٥
اجلـزء األول،   االقتصادي واالجتماعي؛ والفصـل احلـادي عشـر،   

 من امليثاق. ٣٩الفرع باء، فيما يتعلق باملناقشة املرتبطة باملادة 

 مل يدل ممثال االحتاد الروسي والصني ببيانات.  )٤٠(  

  )٤١(  S/2000/657. 

نوب أفريقيا يف متوز/يوليـه  ، واملعقود يف ديربان، جبفترة وجيزة
وأبــرز قيمــة الوقايــة   ‘‘. رســالته رســالة أمــل  ’’، بــأن ٢٠٠٠

، الفريوسوالنــهوض بــالعالج والرعايــة لألشــخاص املصــابني بــ 
ــار إىل ــبل ن أ وأشـ ــة سـ ـــ إتاحـ ــول علـــى العـــالج كان  تاحلصـ

وفيمــــا يتعلــــق بــــاخلطوات  املوضــــوع األساســــي يف املــــؤمتر.
ــاول اجمللــس موضــوع    ــذ تن فــريوس نقــص املناعــة  املقطوعــة من

ــاير     ــانون الثاين/ينـ ــرة يف كـ ــة ألول مـ ــرية/اإليدز باملناقشـ البشـ
، استرعى االهتمام إىل ما يلي: (أ) اجلهود املبذولـة  )٤٢(٢٠٠٠

لزيادة السهولة يف احلصـول علـى املعلومـات عـن هـذا الوبـاء،       
؛ (ب) التقـدم  شروع رصـد االسـتجابات القطريـة   مع التنويه مب

الشــراكة الدوليــة ملكافحــة اإليــدز يف     الكــبري الــذي أحرزتــه  
؛ (ج) اجلهود اليت ُتبذل على الصعيد القطـري ملكافحـة   أفريقيا

ــد انتشــار املــرض؛ (د) خطــة العمــل الــيت   ــق ال هاأي عامــل الفري
ــة الدائمــة املشــتركة بــني الوكــاالت   ال ــابع للجن ــايو  ت يف أيار/م

دمـاج فـريوس نقـص املناعـة     ، وهي تؤكد علـى أمهيـة إ  ٢٠٠٠
ة/اإليدز يف العمــل اإلنســاين. وأعلــن أنــه تيســريا لتنفيــذ البشــري

مقترحات الفريق العامل، أنشأت أمانة برنـامج األمـم املتحـدة    
املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز وحــدة    
تنسيق للشـؤون اإلنسـانية ومت حتديـد عـدد مـن البلـدان لتنفيـذ        

ن ترحيبـــه املرحلـــة األوىل مـــن العمليـــة. وأعـــرب كـــذلك عـــ 
، وخباصة اعترافه بأن )٤٣(مبشروع القرار الذي ينظر فيه اجمللس

فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز يشــكل هتديــدا لألمــن       
ــوة لزعزعــة االســتقرار يف العــامل     البشــري وميكــن أن يصــبح ق

  .)٤٤(أمجع
ــاملأعــرب و   ــه وتكلم ــن موافقت ــريوس   من ع ــى أن ف عل

 ليمثـل صـحية  الاألزمـة   جتـاوز نقص املناعة البشـرية/اإليدز قـد   

__________ 

 .S/PV.4087انظر  )٤٢(  

  )٤٣(  S/2000/696. 

  )٤٤(  S/PV.4172،  ٥-٢الصفحات. 
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أشــد أن  الحظــواأزمــة عامليــة. وباإلشــارة إىل مــؤمتر ديربــان،  
احلصـول علـى الرعايـة والعـالج مـن       هيإثارة للجدل  لائاملس

ي بــاحلوار الــذ وارحبــنقــص املناعــة البشــرية/اإليدز، وفــريوس 
هبـدف   وكاالت األمم املتحـدة والشركات الصيدالنية بدأ بني 
رعاية وإمكانية احلصول علـى العـالج يف   الب والنهوضالتعجيل 

ــد فـــريوس نقـــص املناعـــة        ــدان الناميـــة. ويف املعركـــة ضـ البلـ
ــتكلمني البشــرية/اإليدز، أكــد   ــة وضــع أهــداف    بعــض امل أمهي

ــة،  ــوا ودولي ــيت هتــدف إىل    بانوه ــرار ال ــواردة يف الق ــارة ال إلش
 .٢٠١٠ حبلول عـام يف املائة  ٢٥خفض معدل اإلصابة بنسبة 

ن واملتكلمـ  اليت تطرق إليهات االهتمام األخرى جماال ومن بني
بـــني اهليئـــات ذات الصـــلة، فيمـــا حتســـني التنســـيق والشـــراكة 

وطنيـة  تحدة، واحلاجة إىل اسـتجابات  داخل منظومة األمم املو
لوباء. ويف هذا السياق، أشـار املتكلمـون إىل   لتصدي لجريئة ل

دي الــدور الــذي تضــطلع بــه اجلمعيــة العامــة واجمللــس االقتصــا 
ــة    ــريوس نقـــــــص املناعـــــ ــدي لفـــــ ــاعي يف التصـــــ واالجتمـــــ

  .)٤٥(البشرية/اإليدز
ركيـز القـرار علـى    تنتباه أيضا إىل ن االوتكلماملوجه و  
الســـالم وغريهـــم مـــن  حفـــظأفـــراد قـــوات تـــدريب  ضـــرورة

ــ علـــىالعـــاملني الـــدوليني  ريوس نقـــص املناعـــة الوقايـــة مـــن فـ
ألفــراد أنــه بــدون التــدريب الكــايف  وا، والحظــالبشــرية/اإليدز

إلصـابة  ل منفسـه أ واضالوقاية، ميكن أن يعّر علىالسالم  حفظ
عـن غـري قصـد.    ونشـره  بفريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز    

ضـافة إىل تـوفري   وأكد ممثل تونس ان قوات حفظ السالم، باإل
__________ 

ــة        )٤٥(   ــات عــن العالق ــن املعلوم ــد م ــى مزي ــس  لالطــالع عل ــني اجملل ب
واجلمعيــــــة العامــــــة يف التصــــــدي لفــــــريوس نقــــــص املناعــــــة  
البشـــرية/اإليدز، يرجـــى الرجـــوع إىل الفصـــل الســـادس، اجلـــزء 

، فيما يتعلق بالعالقات بني األجهـزة  ٣األول، الفرع واو، احلالة 
الفرعية اليت أنشأهتا اجلمعية العامـة؛ وبالنسـبة للعالقـة بـني جملـس      

واالجتماعي، انظـر الفصـل السـادس،    األمن واجمللس االقتصادي 
ــة     ــاء، احلالـ ــرع بـ ــاين، الفـ ــزء الثـ ــة   ٥اجلـ ــق باملناقشـ ــا يتعلـ ، فيمـ

 الدستورية اليت نشأت بشأن اجمللس االقتصادي واالجتماعي.

ــة ل  ــائل احلماي ــام يف    لو انفســهوس ــدور ه آلخــرين، تضــطلع ب
  .)٤٦(اإليدززيادة الوعي بفريوس نقص املناعة البشرية/

، )٤٧(وتكلــــم ممثــــل فرنســــا باســــم االحتــــاد األورويب   
يف  ١٩٩٩تسـبب عـام   ‘‘ قاتـل باجلملـة  ’’فوصف اإليدز بأنـه  
الوفيـات الـيت جنمـت عـن كـل       تتجـاوز  وفيات يف قارة أفريقيا

. وأشـار ممثـل   )٤٨(تلك القارة جمتمعة الصراعات اليت نشبت يف
ره املتعلـــق زمبـــابوي إىل أن األمـــني العـــام قـــد شـــدد يف تقريـــ 

لقــاح ضــد فــريوس نقــص علــى احلاجــة املاســة إىل  )٤٩(باأللفيــة
أن يـتمكن اجمللـس   /اإليدز، وأعرب عن أملـه يف  املناعة البشرية

حــات لتشــجيع االســتثمارات  قترمطــرح اختــاذ قــرارات ومــن 
  .)٥٠(املطلوبة بصورة ملحة يف هذا اجملال

ــة        ــات معتدلـ ــة لقاحـ ــتكلمني بإتاحـ ــدة مـ ــب عـ وطالـ
ــة ضــد  ــة البشــرية   التكلق ــريوس نقــص املناع ــل )٥١(ف . ورأى ممث

ــافع      ــة البشــرية مــن من تــونس مــن غــري املقبــول أن ُتحــرم غالبي
التقدم الطيب أو العقاقري الالزمة نتيجة جملـرد العـيش يف البلـدان    

  .)٥٢(النامية
ــدير       ــار املـ ــات، أشـ ــن تعليقـ ــدي مـ ــا أبـ ــى مـ وردا علـ

بفـريوس نقـص   التنفيذي لربنامج األمم املتحدة املشـترك املعـين   
التصـور اجلـاري لإليـدز باعتبـاره     املناعة البشرية/اإليدز إىل أن 

مشكلة أمنية وتنموية، وليس جمرد مشـكلة صـحية، مـن شـأنه     
__________ 

  )٤٦(  S/PV.4172،  ١٢الصفحة. 

ــت إ  )٤٧(   ــتونيا، أعربـ ــا، وسـ ــدا، وبلغاريـ ــاوبولنـ ــة و ،تركيـ اجلمهوريـ
، ومالطـة  ،سـلوفينيا، وقـربص  و سـلوفاكيا، ورومانيا، والتشيكية، 

 عن تأييدها للبيان. هنغارياو

  )٤٨(  S/PV.4172،  ٢٤الصفحة. 

  )٤٩(  A/54/2000. 

  )٥٠(  S/PV.4172،  ٢٧-٢٦الصفحتان. 

(مــايل)؛  ٢٠(تــونس)؛ والصــفحة  ١١املرجــع نفســه، الصــفحة    )٥١(  
 (إندونيسيا). ٢٨(بنغالديش؛ والصفحة  ٢٢والصفحة 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٥٢(  
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تعامـل بـه مـع املشـكلة تغـيريا      يتم بـه ال يغري األسلوب الذي  أن
ــبرية يف     جــذريا ــامج مســاعدة ك ــذي سيســاعد الربن ــر ال ، األم

  .)٥٣(عمله الشاق
؛ )٥٤(اهتمــام اجمللــس إىل مشــروع قــرار ووجــه الــرئيس  

 ١٣٠٨ومت طرحه للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصـفه القـرار   
  قام اجمللس بأمور، من بينها أنه:ه ب)، و٢٠٠٠(

ــدمر احملتمــل لفــريوس نقــص      أ   ــأثري امل ــه إزاء الت عــرب عــن قلق
املناعة البشـرية/ متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز) علـى صـحة         

  ت حفظ السالم الدولية، مبن فيهم موظفو الدعم؛أفراد عمليا
شجع مجيع الدول األعضاء املهتمة اليت مل تنظر بعد يف وضـع    

اســتراتيجيات طويلــة األجــل وفعالــة لتثقيــف األفــراد كجــزء مهــم مــن    
إعــدادهم للمشــاركة يف عمليــات حفــظ الســالم، علــى النظــر يف القيــام 

الـدويل ومـع برنـامج األمـم      بذلك، عند االقتضاء، بالتعـاون مـع اجملتمـع   
املتحدة املشترك الذي ترعاه عدة جهات واملعين بفـريوس نقـص املناعـة    

  البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)؛
طلــب إىل األمــني العــام اختــاذ مزيــد مــن اخلطــوات مــن أجــل     

توفري التدريب ألفراد حفظ السـالم بشـأن املسـائل املتصـلة مبنـع انتشـار       
نقص املناعـة البشـرية/متالزمة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز)       فريوس 

ــراد،       ــل نشــر األف ــا قب ــة م ــادة تطــوير اإلرشــاد يف مرحل وأن يواصــل زي
ــذه        ــراد حفــظ الســالم بشــأن ه ــع أف ــدريب املســتمر جلمي ومواصــلة الت

  املسائل؛
شجع برنامج األمم املتحدة املشترك الذي ترعاه عدة جهـات    

ناعـة البشـرية/متالزمة نقـص املناعـة املكتسـب      واملعين بفـريوس نقـص امل  
(اإليدز) على مواصـلة تعزيـز تعاونـه مـع الـدول األعضـاء املهتمـة علـى         
تطوير املالمح األساسـية عـن بلـداهنا لكـي تعـرب عـن أفضـل املمارسـات         
وسياسات البلدان املتعلقة بـالتثقيف يف جمـال الوقايـة مـن فـريوس نقـص       

__________ 

 .٣٥-٣٣املرجع نفسه، الصفحات   )٥٣(  

  )٥٤(  S/2000/696. 

املناعـة املكتسـب (اإليـدز) والفحوصـات     املناعة البشرية/متالزمة نقـص  
  وتقدمي املشورة والعالج؛

(اجللسة  ٢٠٠١حزيران/يونيه  ٢٨املقرر املؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٤٣٣٩

 ١٩، املعقــــودة يف )٥٥(للمجلــــس ٤٢٥٩يف اجللســــة   
، قدم وكيـل األمـني العـام لعمليـات     ٢٠٠١كانون الثاين/يناير 

ج األمـم املتحـدة املشـترك    حفظ السالم واملدير التنفيذي لربنام
املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز إحـاطتني إعالميـتني   

ــس. وأدىل  ــات للمجل ــس  ببيان ــوو ،)٥٦(معظــم أعضــاء اجملل  ممثل
ــاد األورويب   ــن االحتــــ ــة عــــ ــويد (بالنيابــــ ــدا ) و)٥٧(الســــ كنــــ

  .وكوستاريكا ونيجرييا واهلند
 وأشار وكيل األمني العام لعمليات حفـظ السـالم إىل    

 حفــظأفــراد نقــل ل اممــا ال ميكــن إنكــاره أن هنــاك خطــر    أن 
 وأن ،سالم للفريوس أو اإلصابة به عندما يكونون يف بعثـات ال

لقياس املدى الذي وصل إليـه فعـال   ليست متاحة بعد الوسائل 
هنـاك بشـكل عـام    فـأوال،   قياس مدى اخلطر يف املسـتقبل. لأو 

وس/اإليـدز يف  فرينقص يف البيانات اليت يعتمـد عليهـا بشـأن ال   
ال ، وثانيـا،  حفـظ السـالم  أفراد قـوات  شر فيها ناألماكن اليت ُي

بـني  بيانات ميكن االعتماد عليها بشأن انتشار الفـريوس  تتوافر 
ــو التخفيـــف مـــن    الوحـــدات. والحـــظ أن اخلطـــوة األوىل حنـ
املخاطر يف املستقبل تتمثل يف زيـادة الـوعي لـدى أفـراد حفـظ      

__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )٥٥(  
هـذه اجللسـة، انظـر الفصــل احلـادي عشـر، اجلـزء األول، الفــرع       

 من امليثاق. ٣٩باء، فيما يتعلق باملناقشة املتصلة باملادة 

روسـي والصـني ومـايل ببيانـات. وكانـت      مل يدلِ ممثلـو االحتـاد ال    )٥٦(  
سنغافورة ممثلة بوزير خارجيتها والنرويج بوزيرة التنميـة الدوليـة   

 فيها.

اجلمهوريـــة و ،بولنـــداوبلغاريـــا، وأيســـلندا، وســـتونيا، أعربـــت إ  )٥٧(  
والتفيـا،   ،سـلوفينيا، وقـربص  وسـلوفاكيا،  ورومانيا، والتشيكية، 

 عن تأييدها للبيان. رياهنغا، وومالطةوليختنشتاين، وليتوانيا، 
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ى الصــعيد احمللــي، بشــأن أســباب الســالم، ومــن خيــالطوهنم علــ
وصــف وفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز والوقايــة منــه.   

اخلطوات العمليـة الـيت اختـذهتا إدارة عمليـات حفـظ      بالتفصيل 
ــق        ــا يتعل ــا. وفيم ــيت تفكــر فيه ــدة ال ــادرات اجلدي الســالم واملب

يف اآلونـة األخـرية    طرحـت  فـاد بـأن اإلدارة قـد   أبنقاط معينة، 
الـدول  الدول األعضاء بأن تعوض األمم املتحـدة   لىعاقتراحا 
وس نقــص اختبــارات فــريإجــراء بقــوات عــن نفقــات  ةاملســامه

. هتمعند عـود  وأ همقبل نشرسواء  األفرادعلى املناعة البشرية 
ــه   الــدول األعضــاء أن تطبــق   حــقمــن  يظــلومــع التســليم بأن

، ذكـر أن اإلدارة قـد   فحـوص سياساهتا اخلاصة هبا خبصـوص ال 
ــوب أوصــت يف و االفحــص طوعــ إجــراء املشــورة و بإســداءة ق
كيــل األمــني العــام كــذلك أن اإلدارة تســعى   ر وذكــوســرية. 

 الوقائيـة املـواد   مـن أجـل إتاحـة   لحصول على التمويـل الـالزم   ل
واصـــل ستاإلدارة وأشـــار إىل أن  بســـهولة يف مجيـــع البعثـــات.

وســوف  الــيت تقــوم هبــاتقيــيم فعاليــة مجيــع الــربامج واألنشــطة  
املسـائل املتعلقـة   بذات الصـلة   فيوظتالرس أيضا مستويات تد

ــامج       ــن أن اإلدارة وبرن ــة البشــرية. وأعل ــريوس نقــص املناع بف
ــد وقّاألمــم املتحــدة املشــترك   ــا يف ق ــة األخــرية  ع مــذكرة اآلون

وإضـفاء   تيهمـا منظمالعالقة التعاونية بني ملواصلة تطوير  تفاهم
  .)٥٨(الطابع املؤسسي عليها

ــدي    ــرب املـ ــدة    وأعـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــذي لربنـ ر التنفيـ
إحداث حتـول يف  املشترك عن تقديره للمجلس ملساعدته على 

قضـية أساسـية   باعتباره  وذلك أسلوب النظر إىل مسألة اإليدز
الكـــثري مـــن جـــدول وأكـــد أن  مـــن قضـــايا األمـــن البشـــري.
 وال سـيما غـري مكتمـل،    مـا زال  األعمال العاملي املعين باإليدز

ــات امل ــول علــــى رعايــــة     التفاوتــ ســــتمرة يف إمكانيــــة احلصــ
وعالجــات فعالــة وحــىت علــى مــواد تســتخدم يف إنقــاذ احليــاة   

ــدا يف شــهد  ٢٠٠٠العــام  أشــار إىل أنمثــل الرفــاالت. و  تزاي

__________ 

  )٥٨(  S/PV.4259،  ٨-٢الصفحات. 

قبـــول احلكومـــات والصـــناعة للشـــرعية األخالقيـــة املتعلقـــة       
مؤداهـا أنـه ينبغـي متكـني     الـيت  الفكـرة   هـو و -بالتسعري العـادل 

قر من غريها من شـراء العقـاقري الضـرورية بأسـعار     البلدان األف
دور فحوصات الفـريوس   كما أعلن أن أقل من البلدان الغنية.

، قـــرر وأنـــهيف عمليـــات حفـــظ الســـالم هـــو قضـــية معقـــدة،  
، لعمليــات حفــظ الســالم باالشــتراك مــع وكيــل األمــني العــام  

إنشــاء فريــق مــن كبــار اخلــرباء لتحليــل واختــاذ موقــف شــامل   
فحــص الفــريوس بالنســبة حلفظــة الســالم  إجــراء  بشــأن قضــية

  .)٥٩(وموظفي العمليات اإلنسانية
أعرب املتكلمون عن امتناهنم إلدارة عمليات حفـظ  و  
األمم املتحدة املشترك على ما يقومان به مـن  لربنامج السالم و

الرغم مـن عـدم كفايـة املـوظفني واملـوارد، للحـد مـن        بـ عمل، 
ــة البشـــ   ــار فـــريوس نقـــص املناعـ ــيما  ،رية/اإليدزانتشـ يف ال سـ

علــى مواصــلة  ومهااألكثــر تضــررا يف أفريقيــا، وشــجع املنــاطق 
الســالم بشــأن املســائل  أفــراد قــوات حفــظا لتــدريب جهودمهــ
كــرر كــثري مــن املــتكلمني و. هــذا املــرض بالوقايــة مــناملتصــلة 

ــاعه   ــن اقتنـ ــراب عـ ــة     ماإلعـ ــريوس نقـــص املناعـ ــاء فـ ــأن وبـ بـ
ــدا لل   ــكل هتديـ ــرية/اإليدز يشـ ــالالبشـ ــدوليني،  سـ ــن الـ م واألمـ

علـــى املـــدى االجتمـــاعي واالقتصـــادي  هأثـــر وا علـــىشـــددو
الضــارة احملتملــة علــى صــحة أفــراد  هآثــارالطويــل، فضــال عــن 

ضـرورة  أكد كثريون منـهم  ، ونيعمليات حفظ السالم الدولي
كمــا ). ٢٠٠٠( ١٣٠٨بــذل اجلهــود لكفالــة تنفيــذ القــرار     

ثنائية للجمعيـة العامـة   إىل الـدورة االسـت  املتكلمـون أيضـا   تطلع 
بشأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز، املقـرر عقـدها يف       

  .٢٠٠١حزيران/يونيه 
 وأعـــرب ممثـــل اململكـــة املتحـــدة عـــن تأييـــده لوضـــع   
 منظومـة طـة اسـتراتيجية علـى نطـاق     األمـم املشـترك خ  برنامج 

األمم املتحدة وشدد على ضرورة إدماج فريوس نقـص املناعـة   
__________ 

 .١١-٨املرجع نفسه،   )٥٩(  
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م بالسـال  اخلاصـة عمال ذات الصـلة  األمجيع دز يف البشرية/اإلي
  .)٦٠(واألمن الدوليني، خاصة يف أفريقيا

ــة       ــوفري األدويـ ــة تـ ــتكلمني علـــى أمهيـ ــدة مـ ــدد عـ وشـ
. وأكــد )٦١(ألشــخاص يف البلــدان الناميــة بأســعار يف متنــاوهلمل

التسـعري،  ممثل أيرلندا ضرورة الوضوح بشأن مسائل مـن قبيـل   
ردات املتوازيــــة، وحقــــوق   والتــــرخيص اإلجبــــاري، والــــوا  

والتزامات كل من أصحاب براءات االختراع واملـوقعني علـى   
  .)٦٢(االتفاقات الدولية حلماية براءات االختراع

ــادة      و   ــة إىل زي ــى احلاج ــتكلمني عل ــن امل ــثري م ــد ك أك
أفـراد قـوات   الوعي بفريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز بـني     

. واقتـرح  همنشرقبل  هلمالسالم وزيادة التدريب املتاح  حفظ
ــدا أن  ــل كن ــد ممث ــات حفــظ الســالم و   تعق ــامج إدارة عملي برن

ــا اجتماعــ األمــم املتحــدة   ــدان املســامهة   ااملشــترك قريب مــع البل
 ١٣٠٨بقوات لتقييم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ متطلبـات القـرار      

). وأكــد أنــه ينبغــي احلــرص علــى عــدم إضــفاء طــابع ٢٠٠٠(
 مليس هنـاك مـن يعتقـد أهنـ    ف ظ السالم،حفأفراد شيطاين على 

فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز أن جــوهر املشــكلة، مــع 
  .)٦٣(يشكل حتديا أمنيا خطريا

جامايكا على الدور البالغ األمهية الذي  ةممثل توأكد  
ــادئ     ــة وضــع مب ــه إدارة عمليــات حفــظ الســالم يف كفال تؤدي

فيمـا  توجيهية مالئمة للسياسات العامة بشأن السلوك املقبـول  
 ةممثلـ  ت. وأوصـ )٦٤(يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز

__________ 

 .٢٨-٢٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٠(  

(تـونس)   ٢٥(النـرويج)؛ والصـفحة    ٢٢املرجع نفسه، الصـفحة    )٦١(  
الصـفحة   ،S/PV.4259 (Resumption 1) (فرنسا؛ و ٣١والصفحة 

 ١٦)؛ والصـفحة  (كوسـتاريكا  ١٢(موريشيوس)؛ والصفحة  ٨
 (سنغافورة). ٢٠(نيجرييا)؛ والصفحة 

  )٦٢(  S/PV.4259 (Resumption 1)،  ٥الصفحة. 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦٣(  

  )٦٤(  S/PV.4259،  ٢٩الصفحة. 

جلميـع  املشورة والفحوص طوعـا ويف سـرية   تقدم النرويج بأن 
، سواء قبل النشر أو ظ السالم التابعني لألمم املتحدةأفراد حف

بعده؛ وأن يكون لكل عملية من عمليات حفظ السـالم جهـة   
شـــرية/اإليدز؛ وأن تنســـيق لشـــؤون فـــريوس نقـــص املناعـــة الب
ــة  يكفــل املنســقون املقيمــون تلقــي مــوظفي    الصــيدليات التابع

ألمم املتحدة التدريب املنتظم على كافة جوانـب الوقايـة مـن    ل
يف باجملـان  هذا املرض؛ وأن تتـاح الواقيـات الذكريـة واألنثويـة     

. وأكـد ممثـل نيجرييـا أنـه ينبغـي      )٦٥(األمـم املتحـدة   مقـار مجيع 
ــ ــة واســعة النطــاق لتثقيــف    إلدارة أن تشــرع يفل ــة إعالمي  محل

ــم املتحــدة بشــأن جائحــة        ــابعني لألم ــظ الســالم الت ــراد حف أف
رح كـذلك أن  تـ واق فريوس نقص املناعة البشرية قبـل نشـرهم.  

تتيح األمانة العامة واجمللس، خالل املشاورات اليت جيرياهنا مـع  
البلــدان املســامهة بقــوات، بيانــات عــن انتشــار فــريوس نقــص    

ة البشــرية/اإليدز يف ميــدان معــني مــن ميــادين العمليــات  املناعــ
. وأضـاف أن هـذه املعلومـات مـن شـأهنا أن      قبل نشر القـوات 

  .)٦٦(تيسر اختاذ تلك البلدان لتدابري وقائية قبل مغادرة قواهتا
وأكـــد ممثـــل الســـويد، متكلمـــا بالنيابـــة عـــن االحتـــاد    

ــرا      ــم املتحــدة وضــع ب ــدعم األم ــي أن ت ــه ينبغ مج األورويب، أن
ــة البشــرية/اإليدز يف أي      ــريوس نقــص املناع ــة ملكافحــة ف وطني

  .)٦٧(مكان ال توجد به هذه الربامج
أن فـريوس نقـص املناعـة     وذكر ممثل الواليات املتحدة  

أهم وأكرب مشكلة يف العـامل اليـوم. وفيمـا     ميثلالبشرية/اإليدز 
ــها إدارة عمليــات حفــظ الســال    ــاجلهود الــيت بذلت م يف يتعلــق ب

تعـــاين اعتـــرف بـــأن اإلدارة )، ٢٠٠٠( ١٣٠٨لقـــرار تنفيـــذ ا
فـريوس نقـص   بشأن  اكتيباهت ه وصف، ولكننقصا يف املوظفني

ح وضـ الوواالفتقـار إىل   واإلطالـة تقنية بال املناعة البشرية/اإليدز
__________ 

 .٢٢-٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٥(  
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مــن أي إشــارة إىل القــرار    اخللــو، وعصــرا للعــدم مواكبتــه و
ينبغـــي إعـــادة  أنـــه هداعتقـــأعـــرب عـــن ا). و٢٠٠٠( ١٣٠٨

تنشـئ  أن  اقترحأكثر وضوحا وأكثر فائدة. وجعلها و تهاابكت
فـــريوس نقـــص املناعـــة مـــع اإلدارة وحـــدة منفصـــلة للتعامـــل 

ــرية/اإليدز ــد  البشـ ــه التحديـ ــاليف وأن تـــدرج ، علـــى وجـ تكـ
قبــل  ذا املــرضهبــ للكشــف عــن اإلصــابة الفحــوص الــيت جتــرى

يف ة ثابتـ الد والبنـ أحـد   ابوصفه هابعداليت جترى والقوات نشر 
مليزانية العاديـة لعمليـات حفـظ السـالم. ويف معـرض اإلشـارة       ا

ســألة هــذه امل إدخــال لــدى حماولتــه هــاواجهالــيت قاومــة املإىل 
 إىل االهتمـام دعـا األمـم املتحـدة    ، إىل اجمللـس  الصـحة املتعلقة ب

. بــاإلجراءات لكــي حتقــق املزيــد  أكثــر مــن اهتمامهــاالنتــائج ب
ــذه املســ      ــاده أن وضــع ه ــن رأي مف ــرب ع جــدول  يفألة وأع

ريوس األعمال من شأنه أن يسـاعد علـى إنقـاذ األرواح مـن فـ     
وصــمة العــار املرتبطــة بــه،  ألن ، نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز

ممــا تفعــل  أكثــر مــن النــاس نقــتالي قــد ته،وطــول فتــرة حضــان
  .)٦٨(أسوأ الصراعات املعروضة على اجمللس

نشـوب  وأكد ممثل اهلند أن اإليدز ليس أحـد أسـباب     
، وشـكك يف احلكـم الـوارد يف القـرار     ومل يكن كـذلك  عرتالا

ــة   ٢٠٠( ١٣٠٨ ــاء فــــــريوس نفــــــص املناعــــ ) مــــــن أن وبــــ
البشرية/اإليدز يتفاقم أيضا بسـبب األوضـاع املتسـمة بـالعنف     
وعــدم االســتقرار، فــذكر أن البلــدان الــيت تعــاين مــن أعلــى        

ذات تـاريخ  معدالت انتشاره هي، بدون استثناء، دميقراطيات 
مســتقر، وهــي إمــا خاليــة متامــا أو إىل حــد كــبري مــن  حــديث 

ن مجهوريــة عــ رنشــحديثــة الدراســة وباإلشــارة إىل  اعــات.رتال
ىل عدم وجـود أي صـلة عضـوية    خلص إالكونغو الدميقراطية، 

وأشـار إىل أن اهلنـد تـرى مـن دواعـي       ع وبني اإليدز.رتابني ال
ــأفراد حفــظ الســالم أهنــم بالضــرورة إمــا   األســف أن ُيلصــق  ب

التركيــز ورأى كــذلك أن  عرضــة هلــذا املــرض أو نــاقلون لــه. 

__________ 

  )٦٨(  S/PV.4259،  ١٧-١٤الصفحات. 

ــة        ــص املناعـ ــريوس نقـ ــالم بفـ ــظ السـ ــراد حفـ ــي أفـ ــى وعـ علـ
البشرية/اإليدز دون غريه، كمـا فعـل جملـس األمـن يف قراراتـه      
األخــرية، لــيس فقــط بــال مــربر، بــل يعطــي صــورة مضــللة         
للمشاكل اليت يواجهها أفـراد حفـظ السـالم وجيـب أن يعـدوا      

أن فـريوس نقــص   اجمللــس إذا رأى هوقــال إنـ  واجهتـها. العـدة مل 
املناعــة البشــرية/اإليدز يشــكل خطــرا يتهــدد الســالم واألمــن     
الدوليني، فإنه ليس من حقه فقط، بـل مـن واجبـه، أن يقضـي     

مـن قـانون جوانـب حقـوق امللكيـة       ٧٣بوجوب تطبيـق املـادة   
ر الفكرية املتصلة بالتجارة من أجل تـوفري أدويـة معقولـة السـع    

  .)٦٩(بصفة عاجلة للمساعدة يف عالج هذا الوباء
ــودة يف ٤٣٣٩ويف اجللســة    ــه  ٢٨، املعق حزيران/يوني
ــم املتحــدة      ٢٠٠١ ــامج األم ــذي لربن ــدير التنفي ــيت ُدعــي امل ، ال

ــرية/اإليدز إىل      ــة البشـ ــص املناعـ ــريوس نقـ ــين بفـ ــترك املعـ املشـ
ــم    ــان باســ ــنغالديش) ببيــ ــرئيس (بــ ــا، أدىل الــ ــاركة فيهــ املشــ

  قام اجمللس بأمور، من بينها أنه:وبه ، )٧٠(اجمللس
ــب    ــة االســـتثنائية     اجملرحـ ــاد دورة اجلمعيـــة العامـ لـــس باعتمـ

لة فريوس نقـص املناعـة البشـرية    أسمب بااللتزامالسادسة والعشرين إعالنا 
واإليــدز، يتضــمن عــددا مــن التــدابري العمليــة الــيت يــتعني إجنازهــا علــى    

ــة    ــر زمني ــدويل يف أط ــوطين وال ــر     الصــعيدين ال ــن أث ــف م حمــددة للتخفي
  ؛الرتاعات والكوارث يف انتشار الفريوس واإليدز

 ١٣٠٨ ط اجمللــس علمــا بالتقــدم احملــرز يف تنفيــذ القــرار احــوأ  
زيادة التعاون يف هذا الصـدد بـني إدارة عمليـات    على  أثين، و)٢٠٠٠(

حفــظ الســالم وبرنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين بفــريوس نقــص    
  ؛ية واإليدزاملناعة البشر

لس بضرورة بذل جهود إضافية للتخفيف من األثـر  اجملسلم و  
السليب للرتاعات والكوارث علـى تفشـي فـريوس نقـص املناعـة البشـرية       

  ؛واإليدز
__________ 

  )٦٩(  S/PV.4259 (Resumption 1)،  ١٨-١٦الصفحات. 
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شـــجع اجمللـــس علـــى مواصـــلة اجلهـــود فيمـــا يتعلـــق بتـــوفري  و  
ــه الســابق لعمليــات     ــراد حفــظ الســالم، والتوجي التــدريب املناســب ألف

يف ميـــادين مثـــل الوقايـــة والفحـــوص  الـــدويلالتعـــاون النشـــر، وزيـــادة 
الطوعية والسرية وإسـداء املشـورة، وتـوفري العـالج للمـوظفني، وتبـادل       

  ؛أفضل ممارسات وسياسات البلدان يف هذا الصدد
لس عن اعتزامه اإلسـهام، يف إطـار اختصاصـه، يف    اجملعرب وأ  

ثنائية السادسـة  بلوغ األهداف ذات الصلة الواردة يف بيان الدورة االسـت 
  .والعشرين للجمعية العامة

ــت يف      ــيت أجريـ ــداوالت الـ ــرين  ١٧املـ تشـ
  )٤٨٥٩(اجللسة  ٢٠٠٣الثاين/نوفمرب 

ــة    ــودة يف )٧١(٤٨٥٩يف اجللســـ ــرين  ١٧، املعقـــ تشـــ
، قدم وكيل األمني العام لعمليات حفـظ  ٢٠٠٣الثاين/نوفمرب 

املعـين  السالم واملدير التنفيذي لربنامج األمـم املتحـدة املشـترك    
بفـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية/اإليدز إحـــاطتني إعالميـــتني   

  للمجلس. وأدىل مجيع أعضاء اجمللس ببيانات.
وأشار وكيل األمني العام لعمليات حفـظ السـالم إىل     

علــى قابليــة   قــد انصــبّ ) ٢٠٠٠( ١٣٠٨تركيــز القــرار  أن 
، أفراد حفظ السالم الدوليني للتعـرض لإلصـابة هبـذا الفـريوس    

املــــوظفني املــــدنيني فضــــال عــــن املــــوظفني   ونشــــملي وهــــم
. ومن بني التـدابري الـيت اختـذهتا األمـم املتحـدة منـذ       العسكريني

ــاء ال     ــام إىل إنشـ ــه االهتمـ ــرار، وجـ ــك القـ ــاذ ذلـ ــندوقاختـ  صـ
؛ وتعـــيني لفـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية/اإليدز  ســـتئماينالا

استشـــــاريني ومنســـــقني بشـــــأن فـــــريوس نقـــــص املناعــــــة      
ز يف إدارة عمليات حفظ السالم؛ واملنجـزات يف  البشرية/اإليد

جمال التدريب على التوعية به، مبا يف ذلك حتديث املنشـورات  
وبـــرامج التـــدريب املقدمـــة قبـــل نشـــر البعثـــات ويف أثنائهـــا.   

__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )٧١(  
هـذه اجللسـة، انظـر الفصــل احلـادي عشـر، اجلـزء األول، الفــرع       

 امليثاق.من  ٣٩باء، فيما يتعلق باملناقشة املرتبطة باملادة 

ــارة إىل أن ــاركم وباإلشـ ــدا  ٩٢ ةشـ ــراد  ببلـ ــكريني وأفـ العسـ
إكسـاب التـدريب   من أجل شكل حتديا هائال ت الشرطة املدنية

ــد  مســ ــة كــل بل ــام    ،ات خاصــة بثقاف ــل األمــني الع أهــاب وكي
أن تــدمج التوعيــة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية يف   بالبلــدان

عـالوة علـى ذلـك، أعـرب عـن أملـه       . برامج التدريب الوطنية
الدول األعضاء يف العام التايل على اقتراح األمانة  يف أن توافق
ــة أن ت ــم ا العامـ ــدد األمـ ــامه سـ ــدان املسـ ــدة للبلـ ــوات ملتحـ ة بقـ

. وأكـد جمـددا   ملشـورة والفحـص الطـوعيني السـريني    ا تكاليف
ــا     ــل يف عــدم التســامح مطلق إزاء كــذلك موقــف اإلدارة املتمث

مـــوظفي حفـــظ جانـــب االعتـــداء واالســـتغالل اجلنســـي مـــن 
الســتفادة مــن اإلمكانيــة تســعى لوأضــاف أن اإلدارة  الســالم.

ن أن ميكـــ ،االجيابيـــة حلفظـــة الســـالم بوصـــفهم عوامـــل تغـــيري
ــيني      ــع الســكان احملل ــريوس م ــهم عــن الف وأن  يتشــاطروا معرفت

ــر أن    ــي. وذكـ ــتغالل اجلنسـ ــي واالسـ ــدوا للعنـــف اجلنسـ يتصـ
مساعدة الدول املضيفة على املسـتوى  اإلدارة تعمل أيضا على 

بشـأن  لقـوات املسـلحة الوطنيـة    ل التوجيـه  ميقدبتاالستراتيجي، 
    .)٧٢(برامج التوعية تعميم طرق

التنفيذي لربنامج األمـم املتحـدة املشـترك    وأكد املدير   
لــس حــني نظــر يف مســألة اإليــدز يف كــانون الثاين/ينــاير أن اجمل
ــرار    ٢٠٠٠ ــك الق ــد ذل ــاد ٢٠٠٠( ١٣٠٨، مث اختــذ بع )، أع

األسـاس   ىوأرسـ  ،بذلك رسم اخلريطة العاملية ملكافحة اإليـدز 
. غـري أنـه   إلعطاء اإليـدز مركـز الصـدارة بوصـفه مسـألة أمنيـة      

يف عـدد  عن أسفه ألن اجمللس مل يتناول اإليدز صـراحة  أعرب 
مــن القــرارات األخــرية الــيت أنشــأت بعثــات لألمــم املتحــدة أو 

يف منـاطق موبـوءة بفـريوس     ةملـ اعال وال سيمامددت واليتها، 
 ومـع ذلـك، كـان تصـميم جملـس األمـن       نقص املناعة البشرية.

يف  كسـب دعـم احلكومـات الوطنيـة     عامال أساسـيا يف  يف رأيه
التصــدي بطريقــة أكثــر تنســيقا خلطــر اإليــدز يف إطــار حفــظ    

__________ 

  )٧٢(  S/PV.4859،  ٧-٢الصفحات. 
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ــم املتحــدة املشــترك      و ،الســالم ــامج األم ــام برن ــاب أم ــتح الب ف
. وأشـار املـدير   وقـوات الـدفاع املـدين    الدفاعقوات عمل مع لل

التنفيذي إىل أنه يعتزم تقدمي تقرير تفصيلي إىل اجمللـس يف عـام   
ــن أنشــطة الربنــامج املتعلقــة بت    ٢٠٠٤  ١٣٠٨نفيــذ القــرار  ع

اإليــــدز لــــيس حتـــديا أخالقيــــا كــــبريا  وأعلـــن أن   ).٢٠٠٠(
، لتنمية، وهتديد لألمـن أمام افحسب، إمنا هو أيضا عائق كبري 

الـذي يؤديـه فــي     دورلس األمن على الـ جمل وأعرب عن تقديره
ة قيـاد اسـتمرار  تطلـع إىل  قـال إنـه ي  ، وذلك التحـدي التصدي ل
  .)٧٣(يف ذلك اجمللس

) ٢٠٠٠( ١٣٠٨ اء اجمللس إىل أن القـرار وأشار أعض  
كــان عالمــة فارقــة يف مكافحــة بــالء فــريوس نقــص املناعــة        
البشـــرية/اإليدز، الـــذي ميكـــن أن يفكـــك اجملتمعـــات ويـــدمر  
ــة ويهــدد الســالم      ــدم احملــرز يف التنمي ــل التق االقتصــادات ويزي
واألمن الدوليني. واتفقوا يف الرأي على أنه ما زال يهـدد بـأن   

األشخاص ويقّوض من اجملتمعـات مـا يزيـد علـى أي     يقتل من 
  نزاع آخر يعاجله اجمللس.

وذكّر املتكلمـون بـأن أفـراد حفـظ السـالم يف منـاطق         
الرتاع واملناطق اخلارجة مـن نزاعـات معرضـون بدرجـة عاليـة      
خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليدز، ووجـدوا    

ــذي جيــري إحــراز     ــدم ال ــئن يف التق ــا يطم ــرار  م ــذ الق ه يف تنفي
). وأثنوا بصـفة خاصـة علـى اجلهـود العمليـة      ٢٠٠٠( ١٣٠٨

اليت تضـطلع هبـا إدارة عمليـات حفـظ السـالم وبرنـامج األمـم        
ــا بينــهما يف مكافحــة    املتحــدة املشــترك وحتســن    التنســيق فيم

  الوباء.
وأعرب أعضاء اجمللس أيضا عـن ترحيبـهم بـاخلطوات      

عي لــدى أفــراد حفــظ الســالم، الــيت اختــذهتا اإلدارة لزيــادة الــو
وإنشـــائها وظيفـــة املستشـــارين بشـــأن فـــريوس نقـــص املناعـــة  
ــات،     ــيق يف البعثـ ــات تنسـ ــتحداثها جهـ ــرية/اإليدز، واسـ البشـ

__________ 

 .١١-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٧٣(  

ــا إىل أن     ــة قواعــد الســلوك. وأشــار ممثــل أملاني وتنقيحهــا مدون
اجملــاالت الثالثــة فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز، واملــرأة 

ألطفـال والرتاعـات املسـلحة، الـيت يـرتبط      والسالم واألمـن، وا 
ــاآلخر، تشــكل عناصــر رئيســية يف إنشــاء بعثــات     كــل منــها ب

أن إنشاء بعثة األمم املتحـدة   رأىحفظ السالم يف املستقبل. و
  .)٧٤(يف ليربيا لذلك أمرا مطمئنا للغاية

ــدهم إلنشــاء الصــندوق       وأعــرب املتكلمــون عــن تأيي
ــدز والســل وامل   ــاملي ملكافحــة اإلي ــا. والع ــن   الري ذكــر كــثري م

املمثلني تفاصيل اخلطوات اليت اختـذهتا حكومـاهتم يف التصـدي    
ــلحة    ــذا املــــرض يف قــــواهتم املســ للخطــــر الــــذي يشــــكله هــ

  .)٧٥(الوطنية
وشدد أعضـاء اجمللـس علـى أن استئصـال هـذا املـرض         

ا مـن جانـب اجملتمـع الـدويل     يقتضي كذلك عمـال تعاونيـا قويـ   
ــة   بأســره، فضــال عــن احلاجــة املا   ــوارد الكافي ــوفري امل ســة إىل ت

)، مــع إبقــاء األهــداف احملــددة  ٢٠٠٠( ١٣٠٨لتنفيــذ القــرار 
ــام  ــريوس نقــص املناعــة     ٢٠٠٥لع ــزام بشــأن ف يف إعــالن االلت

 هالبشرية/اإليدز نصب األعني. وأعرب ممثل أملانيـا عـن اعتقـاد   
بأنه ينبغي متابعة التقـدم احملـرز عـن كثـب يف كـل مـن اجمللـس        

. وأشار ممثل اململكة املتحدة إىل أنـه يـتعني   )٧٦(امةواجلمعية الع
إمكانياتـه   سـتخدم كـل  على اجمللس أن يكون واضـحا يف أنـه ي  

العمــــل اجلمــــاعي مــــع اجلمعيــــة واجمللــــس االقتصــــادي      يف 
واالجتماعي لكفالة أن تكون استجابة منظومة األمـم املتحـدة   

 ن، الحظ ممثل فرنسا أن جملـس األمـ  . وباملثل)٧٧(متسقة وفعالة
__________ 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٧٤(  

 ١٦(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحة     ١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧٥(  
(اجلمهورية العربية السورية)؛ والصفحة  ١٨(شيلي)؛ والصفحة 

(غينيـا)؛   ٢٥(فرنسـا)؛ والصـفحة    ٢٤(بلغاريا)؛ والصفحة  ٢٢
 (أنغوال). ٣٢(باكستان)؛ والصفحة  ٢٩والصفحة 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦(  

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧٧(  
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يف  ا معـــاينبغـــي أن ينظـــر اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعيو
ــة للتحــديات املرتبطــة     ــر فعالي وســائل للتصــدي علــى حنــو أكث

  .)٧٨(بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز
وأبرز عدد قليل من املمثلني ضرورة أن يقـدم برنـامج     

األمــم املتحــدة املشــترك وإدارة عمليــات حفــظ الســالم تقريــرا 
ــيم بشــأن تنفيــذ القــرار  مشــتركا للتق )، وأن ٢٠٠٠( ١٣٠٨ي

. وأكـد ممثـل اململكـة    )٧٩(٢٠٠٤يتاح هذا التقرير حبلـول عـام   
املتحــدة أيضــا أنــه ينبغــي للمجلــس االســتفادة مــن خــربات        
برنامج األمم املتحدة املشترك واإلدارة وغريمها إلتاحـة قاعـدة   
مــن األدلــة الواضــحة للصــالت بــني الســالم واألمــن وفــريوس   

بشــأن مــا ملناعــة البشــرية/اإليدز، مشــفوعة مبقترحــات  نقــص ا
؛ وأن يطلـب اجمللـس إىل األمـني العـام أن جيمـع      جيب القيام بـه 

بـــني اجلـــانبني يف تقيـــيم هنـــائي لينظـــر فيـــه اجمللـــس يف عـــام        
٨٠(٢٠٠٥(.  

وحث ممثل املكسيك الـدول األعضـاء علـى مسـاعدة       
حفـظ   لعمليـات  اقواهتـ مـن  البلدان النامية الـيت تقـدم وحـدات    

املشــــورة  تاحــــةالســــالم ألهنــــا ال متلــــك املــــوارد الالزمــــة إل 
. وأكـد ممثـل أملانيـا أن مرافـق     )٨١(فحوص الطوعية والسـرية وال

ــات حفــظ       ــع عملي الفحــص ينبغــي أن تشــكل جــزءا مــن مجي
. ووجــه ممثــل شــيلي االهتمــام إىل ضــرورة األخــذ   )٨٢(الســالم

ــة مــن فــريوس نقــص املناعــ      ــق بالوقاي ــهج منســق فيمــا يتعل ة بن

__________ 

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧٨(  

(اململكة املتحدة)؛ والصفحة  ١٣-١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٩(  
 .٣٢(شيلي)؛ والصفحة (الكامريون)  ١٧

 .١٣ لصفحةاملرجع نفسه، ا  )٨٠(  

 .٢٨ املرجع نفسه، الصفحة  )٨١(  

 .٢١ املرجع نفسه، الصفحة  )٨٢(  

ألمــم املتحـــدة مؤسســـات  اعنـــدما حتــل حمـــل  البشــرية/اإليدز  
  .)٨٣(إقليمية يف القيام بعمليات حلفظ السالم

  
يف  كفالة اضطالع جملس األمن بدور فعال  - هاء 

ال سيما يف  ،م واألمن الدولينيصون السل
  أفريقيا

 ٢٠٠٠أيلول/ســــبتمرب  ٧املقــــرر املــــؤرخ   
 ١٣١٨): القــــــــــرار ٤١٩٤(اجللســــــــــة 

)٢٠٠٠(  
، املعقودة على مسـتوى رؤسـاء   )٨٤(٤١٩٤اجللسة  يف  

، قـدم األمـني   ٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ٧الدول واحلكومات، يف 
العــام إحاطــة إعالميــة للمجلــس. وأدىل مجيــع أعضــاء اجمللــس   

  .)٨٥(ببيانات
وأكـــــد رئـــــيس اجمللـــــس (مـــــايل)، يف مالحظاتـــــه       

ا هـ جتديـدا اللتزام االستهاللية، أنه جيب على الـدول األعضـاء،   
ا الصـــارم بـــإحراز تقـــدم هـــادئ وأهـــداف امليثـــاق، والتزاممببـــ

أن نـــزود األمـــم ، حقيقـــي يف جمـــال الســـلم واألمـــن الـــدوليني
    .)٨٦(تحقيق السالمالضرورية لوسائل الاملتحدة ب

__________ 

 .١٧ املرجع نفسه، الصفحة  )٨٣(  

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )٨٤(  
هذه اجللسة، انظر الفصل األول، اجلزء األول، الفرع باء، احلالة 

رتبطة باجللسات؛ والفصل ، فيما يتعلق بالتطورات اإلجرائية امل٢
الثاين عشر، اجلزء الثالث، الفرع ألف، فيمـا يتعلـق باالعتبـارات    

 العامة ألحكام الفصل الثامن من امليثاق.

ــونس والصــني      )٨٥(   ــا وت ــتني وأوكراني كــان االحتــاد الروســي واألرجن
والواليات املتحدة ممثلة برئيس كل منـها؛   وفرنسا ومايل وناميبيا

وجامايكـا وكنـدا واململكـة املتحـدة وهولنـدا       وكانت بنغالديش
ممثلـــة بـــرئيس وزراء كـــل منـــها؛ وكانـــت ماليزيـــا ممثلـــة بـــوزير  

 خارجيتها.

  )٨٦(  S/PV.4194،  ٣-٢الصفحتان. 


