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  البنود املتعلقة بالغذاء واألمن - ٥٠
  الغذائية يف سياق تسوية الصراع: تقدمي املعونة - ألف 

  أفغانستان ومناطق أزمات أخرى
اإلجراءات األولية

نيسان/ أبريل  ٤املداوالت اليت أجريت يف   
  )٤٥٠٧جللسة (ا ٢٠٠٢

ــة    ــودة يف ٤٥٠٧يف اجللســـ ــان/أبريل  ٤، املعقـــ نيســـ
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه البنــد املعنــون  ٢٠٠٢

تقدمي املعونـة الغذائيـة يف سـياق تسـوية الصـراع: أفغانسـتان       ’’
واستمع اجمللـس إىل إحاطـة إعالميـة    ‘‘. ومناطق أزمات أخرى

  العاملي. قدمتها املديرة التنفيذية لربنامج األغذية
وقـــدمت املـــديرة التنفيذيـــة، يف إحاطتـــها اإلعالميـــة،    

استعراضا عامـا ملوضـوع املعونـة الغذائيـة يف سـياق األزمـات.       
وأمجلــت عــددا مــن الطــرق الــيت ميكــن هبــا أن تســاعد املعونــة   
ــة      ــاذ األرواح؛ والعمــل مبثاب ــة يف تســوية الرتاعــات بإنق الغذائي

ش علــى املــدى الطويــل، عامــل اســتقرار؛ واملســامهة يف االنتعــا 
مستخدمة يف ذلـك منـاذج مـن أحنـاء العـامل. ورغـم أن اجلـوع        
وســوء التغذيــة وأزمــات الغــذاء احملليــة واحلــادة أحيانــا ســتظل   
ــد      ــدويل ق موجــودة يف املســتقبل، فقــد الحظــت أن اجملتمــع ال
حقق جزءا من اهلدف الذي حتدد يف مـؤمتر القمـة العـاملي مـن     

اعــات الرئيســية. كمــا أثــارت  أجــل الطفــل: القضــاء علــى اجمل 
مسألة أمن العاملني يف تقدمي املساعدات اإلنسانية، معربة عـن  
خيبة أملها إزاء قلة عـدد احلـاالت الـيت مت فيهـا تقـدمي مـرتكيب       

  .)١(العنف ضد موظفي األمم املتحدة للعدالة
ــة        ــديرة التنفيذي ــاهتم بامل ــس يف بيان وأشــاد أعضــاء اجملل

ي املنتهية واليتها، وهي أول امـرأة تتـوىل   لربنامج األغذية العامل
ذلك املنصب، ملا قدمته يف سنواهتا العشر يف اخلدمـة، وأعربـوا   
عن ترحيبهم خبليفتها. ووافق معظم املتكلمني علـى أن مسـألة   

__________ 

  )١(  S/PV.4507،  ٧-٢الصفحات. 

املعونــة الغذائيــة هامــة ألعمــال اجمللــس، مــع االعتــراف بــأن        
اؤهـا  الربنامج يوصل األغذية لكـثري مـن الـدول الـيت تظهـر أمس     

  يف جدول أعمال اجمللس.
وتطــرق عــدة أعضــاء أيضــا إىل اجلهــود الــيت يبــذهلا         

الربنــامج لتحديــد اســتراتيجيات األمــن الغــذائي يف ســياق منــع 
. ويف هذا الصدد، حيا ممثل فرنسا، وحـذا  )٢(نشوب الرتاعات

خريطـــة ’’حـــذوه ممثـــل اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية، وضـــع 
 يقـــة ملنـــع وقـــوع األزمـــاتخاصـــة بالربنـــامج كطر‘‘ للجــوع 

  .)٣(بشكل أفضل
وركــز عــدد مــن املــتكلمني علــى ضــرورة أن تقــوم         

الوكــاالت اإلنســانية التابعــة لألمــم املتحــدة بتحســني التنســيق  
. ويف هذا الصدد، )٤(واالستعانة باملوارد احمللية واألفراد احملليني

 أعرب ممثل االحتاد الروسي عن اقتناعه بأن بعثة األمم املتحـدة 
لتقدمي املساعدة يف أفغانستان ينبغي أن تضطلع بـدور رائـد يف   

  .)٥(كفالة هذا التنسيق يف أفغانستان
ــة علـــى       ــديرة التنفيذيـ ــع املـ ــتكلمني مـ ــدة مـ واتفـــق عـ

ضـرورة ضـمان أمـن العـاملني يف اجملـال اإلنسـاين مـن مــوظفي        

__________ 

(اجلمهوريـة   ١٠(فرنسـا)؛ والصـفحة    ٧املرجع نفسه، الصـفحة    )٢(  
 S/PV.4507(النــــرويج)؛  ١٢العربيـــة الســــورية)؛ والصــــفحة  

(Resumption 1)،  (غينيا). ٣لغاريا)؛ والصفحة (ب ٢الصفحة 

  )٣(  S/PV.4507 ــة  ١٠(فرنســا)؛ والصــفحة   ٧، الصــفحة (اجلمهوري
 العربية السورية).

 S/PV.4507(املكســــــيك)؛   ١١املرجــــــع نفســــــه، الصــــــفحة      )٤(  
(Resumption 1) (غينيــا)؛  ٣(بلغاريــا)؛ والصــفحة  ٢، الصــفحة

 (الكامريون). ٨(موريشيوس)؛ والصفحة  ٥والصفحة 

  )٥(  S/PV.4507 (Resumption 1)،  ٩الصفحة. 
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 ١٨٨. ورأى ممثل اململكة املتحـدة أن وجـود   )٦(األمم املتحدة
مبقتـــل مـــوظفي األمـــم املتحـــدة دون حـــل يعـــّد  حالـــة تتعلـــق 

  .)٧(فضيحة
وذكرت ممثلة املكسيك أن املسـاعدة اإلنسـانية ينبغـي      

أن متــنح يف ســياق احتــرام ســيادة الــدول وســالمتها اإلقليميــة   
ــم املتحــدة    ــاق األم ــا مليث ــل  )٨(ووحــدهتا، وفق ــل رأى ممث . وباملث

ــأي حــ      ــي ب ــة ال ينبغ ــة الغذائي ال أن االحتــاد الروســي أن املعون
  .)٩(تستخدم كأداة للتدخل أو للتاثري يف مسار الرتاعات

وحــــذر ممثــــل اململكــــة املتحــــدة قــــائال إن احلــــرص    
ضروري يف استخدام املعونة الغذائية خارج حاالت الطـوارئ  
احلادة، ألن املعونة الغذائية يف حـاالت الـرتاع تتسـم حبساسـية     

را وفوريـا  شديدة، وإذا أسيء استخدامها، قد تترك أثـرا مباشـ  
على ديناميات العنف. ورأى أنه ال بد من تطبيق نظـم لتقليـل   
احنراف املعونة الغذائية عن مسارها إىل أدىن حـد، وأن يكـون   
الستخدام املعونة الغذائيـة اسـتراتيجية للخـروج. وأعـرب عـن      
رأي، أيده فيـه ممثـل االحتـاد الروسـي، مفـاده أن جملـس األمـن        

ــا   ــس االقتصــادي واالجتم ــى أن   واجملل ــي أن يعمــال عل عي ينبغ
ــة الــيت      يكــون الفهــم أوثــق وأمشــل ملشــاكل الرتاعــات والكيفي

  .)١٠(ميكن هبا للنظام أن يتعامل معها مبزيد من الكفاءة
وشــدد ممثــل بلغاريــا علــى ضــرورة أن يتــدخل اجملتمــع   

الــدويل يف الوقــت الصــحيح حلشــد الــوعي بشــأن األزمــات       
مبـا يف ذلـك اجلـزاءات     ورأى أن يتخذ اجمللـس تـدابري مالئمـة،   

__________ 

  )٦(  S/PV.4507  (اململكــــــة املتحــــــدة)؛  ١٤، الصـــــفحةS/PV.4507 
(Resumption 1) ٥(غينيـــــــا)؛ والصـــــــفحة  ٣، الصـــــــفحة 

 (موريشيوس).

  )٧(  S/PV.4507،  ١٤الصفحة. 

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

  )٩(  S/PV.4507 (Resumption 1)،  ١٠الصفحة. 

  )١٠(  S/PV.4507 (اململكة املتحدة)؛  ١٤-١٣، الصفحتانS/PV.4507 

(Resumption 1)،  (االحتاد الروسي). ١٠الصفحة 

احملددة اهلدف، عندما ُيحال دون إمكانيـة الوصـول إىل الـذين    
  .)١١(حيتاجون إىل املعونة اإلنسانية

أزمة الغذاء يف أفريقيا باعتبارها تشكل هتديداً  - باء 
  للسالم واألمن
  اإلجراءات األولية

كــــانون  ٣املــــداوالت الــــيت أجريــــت يف     
أبريـل   نيسان/ ٧و  ٢٠٠٢األول/ديسمرب 

  )٤٧٣٦و ٤٦٥٢(اجللستان  ٢٠٠٣
كــــانون األول/  ٣، املعقــــودة يف ٤٦٥٢يف اجللســــة   
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه البنــد ٢٠٠٢ديسـمرب  
بارهـــا تشـــكل هتديـــدا أزمـــة الغـــذاء يف أفريقيـــا باعت’’املعنـــون 

واسـتمع إىل إحاطـة إعالميـة للسـيد جـيمس      ‘‘ للسالم واألمـن 
ــاملي. وأدىل  مـــوريس، املـــدير التنفيـــذ  ي لربنـــامج األغذيـــة العـ

ببيانات ممثلو االحتاد الروسي، وأيرلندا، وبلغاريا، واجلمهوريـة  
العربية السورية، وسـنغافورة، وغينيـا، والكـامريون، واململكـة     

  املتحدة، وموريشيوس، والواليات املتحدة.
وأعلن املدير التنفيذي أن التحدي املاثل أمـام برنـامج     

ي يتمثــل يف االســتجابة للحــاالت الطارئــة علــى  األغذيــة العــامل
حنـــو يـــتم معـــه النـــهوض بفرصـــهم التعليميـــة وصـــحتهم  حنـــو 

وتغذيتهم، وحتسني أسباب معيشتهم وأمنهم الغذائي وقدرهتم 
. ويف معرض اإلشارة إىل أسـباب اجلـوع   على تكوين األصول

احلاد يف أفريقيا، أشار إىل سوء أحوال اجلوية يف منطقة القـرن  
مليـون   ١٥ريقي الكـربى ممـا يهـدد بتعـريض مـا يصـل إىل       األف

شــخص للخطــر، وفــريوس نقــص املناعــة البشـــرية/اإليدز يف      
مليــون  ١١أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــربى الــذي نــتج عنــه 

ــة       ــدالع االضــطرابات املدني ــدا ان ــة تعقي ــد احلال ــا يزي ــيم. ومم يت
ــام     ــا واأللغـ ــردين داخليـ ــئني واملشـ ــن الالجـ ــبري مـ ــدد الكـ والعـ

رضية ومشكلة الكائنـات املعّدلـة وراثيـا، واملسـائل املرتبطـة      األ
__________ 

  )١١(  S/PV.4507 (Resumption 1)،  ٢الصفحة. 


