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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. 
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باحلوكمة وسياسـات االقتصـاد الكلـي. ورأى أنـه يلـزم تعزيـز       
التمويــل وجعلــه أكثــر انتظامــا يف األجــل القصــري، بينمــا يلــزم   
علــى املــدى الطويــل انفتــاح كــبري يف االقتصــادات، وتعزيــز       

ياكل األساسـية  للسوق احلرة وحجم كبري من االستثمار يف اهل
الزراعيــة والتغذيــة. وذكــر املــدير التنفيــذي أن الربنــامج يركــز  
على إطعام الفقراء اجلوعى، مع التقيد مببادئ سهولة احلصـول  
على الغذاء واملساءلة والشفافية وسياسة عـدم التسـامح مطلقـا    
إزاء احلماقة أو عدم إمكان العمل يف مجيـع أحنـاء البلـد املعـين.     

درة الربنـــامج علـــى االبتعـــاد عـــن القضـــايا  وكمثـــال علـــى قـــ
السياســية، أشــار إىل أنــه الوكالــة الدوليــة الوحيــدة الــيت هلــا        
مكاتب خارج عاصمة مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة.     

مليـون   ٥٠و ٤٠ويف اخلتام، الحظ املدير التنفيذي أن ما بني 
طفل يف سن املدرسة يف أفريقيـا غـري ملـتحقني مبـدارس ولكـن      

كن أن جيتذهبم إليها برنـامج للتغذيـة املدرسـية. وشـدد علـى      مي
أن التعلــيم بــالغ األمهيــة يف التصــدي ملشــكلة فــريوس نقــص       
املناعــة البشــرية/اإليدز وإتاحــة الفرصــة لألطفــال ليفكــروا يف    

  .)١٢(أساليب حياة بديلة
وعقــب اإلحاطــة اإلعالميــة، أعــرب معظــم املــتكلمني   

ــة يف   اجلنــوب األفريقــي والقــرن  عــن القلــق إزاء خطــورة احلال
األفريقي. وأكد ممثل اململكة املتحدة أمهيـة معاجلـة الصـلة بـني     
الرتاع وانعدام األمن الغـذائي، ألن كـال منـهما يف رأيـه ميكـن      

. وباملثــل، الحــظ ممثــل االحتــاد )١٣(أن يســبب اآلخــر أو يعــززه
ــذاء يف البلــدان األفريقيــة        ــى أزمــة الغ الروســي أن التغلــب عل

ديا شــامال متعــدد األوجــه، يقتضــي كــال مــن حــل   يشــكل حتــ
  .)١٤(الرتاعات املسلحة وحتقيق التنمية املستدامة

وأبــدى ممثــل اململكــة املتحــدة، وحــذا حــذوه ممــثال         
مورشــيوس وســنغافورة، اهتمامــا مبناقشــة الــدور الــذي تؤديــه  

__________ 

  )١٢(  S/PV.4652،  ٧-٢الصفحات. 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٤(  

ــة ســوءا    ــادة األزمــات الغذائي ــة يف زي . )١٥(السياســات احلكومي
ملتحـــدة اجملتمـــع الـــدويل إىل النظـــر يف ودعـــا ممثـــل الواليـــات ا

إخفاقات احلوكمة والتنمية واملساعدة لتفسـري وجـود اجملاعـة،    
ــها.       ــر من ــة ال مف ــا وال حال ــا طبيعي ــا ليســت حادث مالحظــا أهن
وأضاف أن االسـتثمار املنـِتج يف التنميـة الزراعيـة والريفيـة، يف      

ــدمي اجملتمــ       ــا تق ــة، أم ــى اجملاع ــه للتغلــب عل ــه، ال غــىن عن ع رأي
الدويل املساعدة الكافية والفوريـة فيتسـم بأمهيـة بالغـة لتجنـب      

. وأكــد ممثــل )١٦(انتشــار اجملاعــة علــى نطــاق واســع يف أفريقيــا 
بلغاريـــا مســـؤولية الـــدول املتلقيـــة للمســـاعدات عـــن تنســـيق   

  .)١٧(واستخدام املساعدة اليت يقدمها اجملتمع الدويل
دا أن واتفــق ممثــل أيرلنــدا مــع املــدير التنفيــذي، مؤكــ    

احلالــة اإلنســانية يف أفريقيــا ال تشــكل هتديــدا للســالم واألمــن   
الــدوليني فحســب، بــل هــي أيضــا أمــر ال ميكــن احتمالــه مــن   
ــام إىل     ــترعى االهتمــ ــا اســ ــاين. كمــ ــي وإنســ ــور أخالقــ منظــ
التخفــيض الــذي طــرأ علــى مســتوى التمويــل الطويــل األجــل   

الـذي  للتنمية املقـدم مـن اجملتمـع الـدويل، وتسـاءل عـن الـدور        
ــه الربنــامج يف تشــجيع اجلهــات املاحنــة علــى     ميكــن أن يقــوم ب
العودة إىل برامج الدعم الزراعي طويـل األجـل. وفيمـا يتصـل     
باملناقشة الدائرة حول العوملة ونظم احلماية اجلمركيـة، الحـظ   
أن النقــد احلــايل املوجــه يف بعــض البلــدان األفريقيــة بــأن حتريــر 

متبادلـة مـن البلـدان املتقدمـة منـوا       اقتصاداهتا مل تقابله اسـتجابة 
ــة       مــن حيــث خفــض التعريفــات والتخفيــف مــن نظــم احلماي

  .)١٨(اجلمركية يف الزراعة
وأثار ممثل موريشيوس بعض املخـاوف بشـأن سـالمة      

املنتجــات الغذائيـــة املعدلــة وراثيـــا الــيت يرســـلها الربنـــامج إىل    
__________ 

 ٨املتحـــدة)؛ والصـــفحة (اململكـــة  ٨املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )١٥(  
 (سنغافورة). ٩(موريشيوس)؛ والصفحة 

 .١٠-٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٦(  

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  
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مشـريا   الدول األعضاء يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي، 
إىل أن عدة بلدان قد أعربت عـن حتفظـات فيمـا يتعلـق بتلقـي      

ــات  ــذه املنتجـ ــأن    )١٩(هـ ــدة بـ ــات املتحـ ــل الواليـ ــتج ممثـ . واحـ
السياسات احلكوميـة بشـأن املعونـة الغذائيـة املعدلـة وراثيـا قـد        

ألن أعاقت عملية توزيـع املعونـة الغذائيـة، وأعـرب عـن القلـق       
ــة هــوداجل ــوفري املســا   املبذول ــا  مــن أجــل ت ــيت تشــتد إليه عدة ال

احلاجة ميكن تعطيلها إن مل يكن تعثرهـا نتيجـة اللـبس السـائد     
بشـــأن املســـائل املتعلقـــة باألغذيـــة الـــيت تســـتخدم يف إنتاجهـــا 

  .)٢٠(التكنولوجيا احليوية
وردا علــى تعليقــات املمــثلني وأســئلتهم، أكــد املــدير     

اج التنفيــذي أن البلــدان األفريقيــة حباجــة إىل القــدرة علــى إنتــ  
وتصـــدير غـــذائها، ودعـــا إىل النظـــر يف مســـائل التعريفـــات      
اجلمركية واستخدام الفوائض والتجارة، توخيـا لتحقيـق ذلـك    
اهلدف. وفيما يتعلق مبسألة مستويات الدعم والتنميـة الطويلـة   
األجل، اعترف بأن االجتـاه السـائد كـان ضـد التنميـة الطويلـة       

ــه أشــار إىل أن االســتثمار يف ا   ــة  األجــل، ولكن ألعمــال الطارئ
القصرية األجـل ميكـن أن يصـبح اسـتثمارا طويـل األجـل قويـا        
ــامج      ــأن الربن ــذي اجمللــس كــذلك ب ــدير التنفي ــاد امل ــة. وأف للغاي
يركز على قضـايا الصـحة الطويلـة األجـل بالعمـل مـع منظمـة        
األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العامليـة وبرنـامج األمـم    

ــة والزراعــة.   املتحــدة اإلمنــائي ومنظمــة ا  ألمــم املتحــدة لألغذي
ــا، أوضــح أن       ــة وراثي ــات املعدل ــق مبوضــوع الكائن ــا يتعل وفيم
سياسة الربنـامج هـي أن يطلـب إىل احلكومـة املاحنـة أن تشـهد       
بــأن األغذيــة املعدلــة وراثيــا تســتويف معــايري الصــحة والســالمة  
ــى      ــهم. وردا علــ ــا أنفســ ــتهالك مواطنيهــ ــى اســ ــة علــ املطبقــ

تخدام تكنولوجيــات املعلومــات ونظــم االستفســارات عــن اســ
اإلنذار املبكـر احلديثـة التقـاء مزيـد مـن اجملاعـات، قـال املـدير         
التنفيذي إن الربنـامج يقـوم باسـتثمارات كـبرية يف تكنولوجيـا      

__________ 

 .٩-٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩(  

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  

املعلومات إلتاحة خريطة تقييم لنقاط الضعف يف كل بلد مـن  
ــذي إىل أعضــاء       ــدير التنفي ــب امل ــام، طل ــامل. ويف اخلت ــالد الع ب
اجمللــس أن يــدعموا الربنــامج ماليــا، وأن يوضــحوا حلكومــاهتم  
ــه بالنســبة جلــدول أعمــال الســالم     ــة العمــل الــذي يقــوم ب أمهي
واألمن، وأن تنظر إىل األمد البعيـد فيمـا يتعلـق باالسـتثمار يف     

  .)٢١(التنمية
ــة    ــودة يف ٤٧٣٦ويف اجللســ ــان/أبريل  ٧، املعقــ نيســ
، )٢٢(جمللــس ببيانــات، الــيت أدىل خالهلــا معظــم أعضــاء ا٢٠٠٣

استمع اجمللس مرة ثانية إىل إحاطة إعالمية مـن السـيد جـيمس    
  موريس، املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي.

ن أســباب األزمــات الغذائيــة أاملــدير التنفيــذي وذكــر   
فشـل السياسـات االقتصـادية،    واجلفاف املتكرر،  -يف أفريقيا 
ــ فــريوس نقــص املناعــة  ل ديغــري العــاثــر واألع، رتاوالعــداء وال

ــس   -البشــرية/اإليدز  ــغ اجملل ــتغري. وأبل ــمل ت ــة ب ــم أن منظم األم
زيــادة يف حــدوث ت عــن فــادقــد أاملتحــدة لألغذيــة والزراعــة 

ــامي خــارج الصــني، و     ــامل الن ــزمن يف الع ــة أن اجلــوع امل منظم
وع أكــرب عوامــل ضــعف الصــحة يف اجلــالصــحة العامليــة تعتــرب 

ــى اجلانــب اإلجيــ   ــامل. وعل ــيحأعــرب عــن تر ايب، الع  وضــعب هب
اإلعالن بــ، وهجــدول أعمالــ  مقدمــةاألمــني العــام اجلــوع يف   

معـا، يف   نا تعمـال مـ أهنبالصادر عن فرنسا والواليات املتحـدة  
تركيـز اهتمـام العـامل     مـن أجـل  إطار جمموعة البلـدان الثمانيـة،   

على األزمات الغذائية يف أفريقيا. كما أبلغ اجمللس بأن مسـألة  
ــاملغذيــة األ ــا مل عدل ــالعرقــل تعــد تة وراثي . هاشــحنات أو تعطل

 الربنـامج  شدد علـى أن هـدف  فوأشار إىل احلالة يف زمبابوي، 
اسـتنادا  يتمثل يف عدم تسييس املعونـة الغذائيـة يف ذلـك البلـد،     

ــع، علــى أســاس   اكــون متاحــ يأن الغــذاء ينبغــي أن   إىل للجمي
النامجـة عـن    إىل احلالـة  هتمـام املبادئ اإلنسـانية. كمـا وجـه اال   

__________ 

 .٢٢-١٨املرجع نفسه، الصفحات   )٢١(  

 االحتاد الروسي ببيان.مل يدل ممثل   )٢٢(  
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اجلفاف يف القرن األفريقـي وتـدهور األمـن الغـذائي يف منطقـة      
ــن أن   ــريب. وأعلـ ــاحل الغـ ــة الالسـ ــامجمنظومـ ــتجابة لال ربنـ سـ

املراقبـــة متكنـــه مـــن االســـتجابة مبزيـــد مـــن والتقيـــيم املبكـــرة و
 الفعالية.  
وفيمــــا يتعلــــق بــــدور اجمللــــس يف معاجلــــة األزمــــات   

أن اجمللس ميكن أن يساعد علـى  الغذائية، ذكر املدير التنفيذي 
ن ألجـدول أعمـال العـامل،    صـميم  وضع املسائل اإلنسـانية يف  

أمنيـة. وردا علـى األسـئلة     هـي أيضـا قضـايا   القضـايا اإلنسـانية   
ــا  ــواملالـــيت طرحهـ ــة   نمثلـ ــادة واحلوكمـ ــى أن القيـ ــدد علـ ، شـ

ــ ــع  انحموري أزمــة ، كمــا يتــبني مــن  شــياءاأل وأساســيان يف مجي
ــدز يف اجلنــوب ا  ــة   بلغهــمألفريقــي، وأاإلي ــامج األغذي ــأن برن ب

ركــز علــى أمهيــة االســتثمار الزراعــي وتوســيع قاعــدة  يالعــاملي 
 املاحنني.  
ــه ألوأعــرب عــن األســف     ــن ــامج الالرغم مــن أن ب ربن
يف التنميـــة  هممكـــن مـــن مـــواردأكـــرب عـــدد الســـتثمار  يســـعى

االت الطـوارئ  حبـ  ه املتعلـق زيادة يف عملفإن الالطويلة األجل، 
يف املائــة  ٢٠نســبة  ه مل توجــه ســوىعــين أنــتر الســنني علــى مــ

لوقايـة مـن حـاالت العجـز الغـذائي. وفيمـا       ل هفقط مـن مـوارد  
اع، قـال إنـه علـى    رتالنشوب يتعلق مبسألة الغذاء كوسيلة ملنع 

يف أنغـوال وسـرياليون،   يف هـذا الصـدد   اجلهود جناح الرغم من 
األعمـال   علـى جـدول   ه منصـّبا زيـ ركتربنامج أن يظل الاول حي

ــه عـــن مجيـــع  اإلنســـاين و ــيأن ُيبعـــد نفسـ  ةاملناقشـــات السياسـ
مــن جانــب إىل زيــادة االلتــزام  . ودعــا أيضــااجلاريــة األخــرى

ملعونة الغذائية يف حاالت الطوارئ علـى  بتوفري ااجلهات املاحنة 
نظــم أكثــر تطــورا   و لتحديــد األهــداف أفضــل نظــم أســاس 

السـتثمار يف  دعمهـا ل  زيـادة كـبرية يف   بإجراءإلنذار املبكر، ول
 .  )٢٣(البنية التحتية الزراعية األساسية

رغـم  أعرب ممثل اململكة املتحدة عن رأي مفاده أنه و  
منظومــة األمــم املتحــدة ينبغــي أن تعــاجل األســباب اهليكليــة   أن

__________ 

  )٢٣(  S/PV.4736،  ٢١-١٧، و ٧-٢الصفحات. 

املقترحات الـيت قـدمها املـدير التنفيـذي     فإن لألزمات الغذائية، 
أســرة  يف نطــاقكــن ال تــدخل يف نطــاق مســؤولية اجمللــس، ول

األمــــم املتحــــدة والبلــــدان املاحنــــة واحلكومــــات علــــى أرض 
ــع ــة الســورية     )٢٤(الواق ــة العربي ــل اجلمهوري ــراف ممث ــع اعت . وم

أن يف ضـوء األزمـة الغذائيـة،    فإنـه أكـد،   حبدود والية اجمللس، 
ؤديـه يف حـل تلـك    يح الدور الذي ميكن أن يوضتعلى اجمللس 
بلغاريا عن اعتقاده أن اجمللـس   ممثلوأعرب . )٢٥(املشكلة اهلامة
القلــــق إزاء جتـــــاوز جمـــــال  يســـــاوره ، أو خيجـــــلينبغــــي أال  
لديــه   تــوافر علــى أن اجمللــس ينبغــي أن ت   اشــدد ، ماختصاصــه

ــهج      ــذائي يف الن ــن الغ ــاج ألم ــة إلدم ــدرات الالزم ــة والق املعرف
  .)٢٦(اعات يف أفريقيارتال بشأن الذي يتبعه

  

__________ 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥(  

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦(  


