
 مرجع ممارسات جملس األمن
 
 

546 11--21843 
 
 

اورين يف أن مــن الضــروري أن جتــد املنطقــة دون اإلقليميــة حمــ 
  .)١٦(األمم املتحدة ينظرون إليها من منظور إقليمي

وشــدد ممثــل غينيــا االســتوائية علــى املســؤولية اخلاصــة  
ات املنطقـة، كمـا أعـرب    يف معاجلـة أزمـ   األمن جلساملنوطة مب

جلنة األمم املتحـدة االستشـارية   عن تقديره للجهود اليت تبذهلا 
. وأكـد أنـه رغـم    مبسائل األمن يف وسط أفريقيـا  الدائمة املعنية

التطورات اإلجيابية األخرية، ما زالت بلدان املنطقـة تعـاين مـن    
 ألمـم أوضاع هشة، وشدد على احلاجة لوجود سياسي دائـم ل 

  .)١٧(لى مستوى املنطقة دون اإلقليميةع املتحدة
ــاد األفريقـــــي      ــدائم لالحتـــ أن وأوضـــــح املراقـــــب الـــ

ن يف التقريـر ميكـن أن يطبقـا علـى     االتشخيص والعـالج الـوارد  
مجيع مناطق أفريقيا، وكرر التأكيد على املفارقة املتمثلـة يف أن  
منطقة وسط أفريقيا هـي واحـدة مـن أغـىن املنـاطق مبـا وهبتـها        

ــة وإن كانــت يف نفــس    الطبيعــة مــن إمكانيــات ومــوارد طبيعي
ــادية    ــة االقتصـ ــبة للتنميـ ــاطق أداًء بالنسـ ــعف املنـ -الوقـــت أضـ

االجتماعية. وبعد أن أشار إىل كثرة املنظمـات دون اإلقليميـة   
واإلقليمية والدولية املوجـودة يف وسـط أفريقيـا، أكـد ضـرورة      
تعزيـــز القـــدرات القائمـــة، وأعـــرب عـــن أملـــه يف أن يســـاعد  

__________ 

 .٢٧إىل  ٢٣ات نفسه، الصفح املرجع  )١٦(  

 .٣٤إىل  ٣١ات نفسه، الصفح املرجع  )١٧(  

يف تعزيــز التنســيق  املتحــدة ألمــمجــود السياســي اإلقليمــي لالو
فيما بني املبادرات املختلفة. أمـا بالنسـبة للشـكل الـذي ينبغـي      

توقـف  ي، فقد قـال إن االحتـاد األفريقـي    لأن يتخذه ذلك اهليك
على مرونة بلدان املنطقة دون اإلقليمية املسـتعدة لبحـث هـذه    

ه األمــني العــام. ويف املســألة مــع املبعــوث اخلــاص الــذي ســيعين 
حــني أعــرب عــن دعمــه طلــب بلــدان املنطقــة دون اإلقليميــة،  

ذلــك الوجــود هــو أقــل أمهيــة مــن    شــكلفقــد شــّدد علــى أن  
  .)١٨(كفاءته وفعاليته
ــب   ــار نائـ ــنيوأشـ ــام األمـ ــية   العـ ــؤون السياسـ ــة لللشـ لجماعـ

جرى إحراز تقدم فيمـا  إىل أنه  االقتصادية لدول وسط أفريقيا
بـأن جملـس السـالم     اجمللـس مـن اجلمـاعي، وابلـغ    تعلق بآلية األي

. وأضـاف أن  طـور العمـل  واألمن يف وسـط أفريقيـا أصـبح يف    
تبذل جهـودا لتحسـني    اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا

منــع الصــراعات وإدارة الصــراعات وتســويتها يف املنطقــة دون 
ر اإلقليمية من خالل مجلة أمور، منها تفعيل آلية اإلنـذار املبكـ  

لوســط أفريقيــا. ومــع اإلشــارة إىل التقــدم احملــرز باجتــاه توطيــد 
ــال إن    ــدان، ق ــاك أركــان الســالم واألمــن يف عــدد مــن البل  هن

ــدعوة إىل      ــا، وكــرر ال ــدة جتــري يف وســط أفريقي ــة جدي دينامي
  .)١٩(املتحدة ألممإنشاء مكتب إقليمي دائم ل

__________ 

 .٣٥و ٣٤تان نفسه، الصفح املرجع  )١٨(  

 .٣٨إىل  ٣٥ت انفسه، الصفح املرجع  )١٩(  

  األمريكتان
  املسألة املتعلقة هباييت -  ٢٣

ــة  ٢٠٠٠ /مـــارسآذار ١٥خ املقـــرر املـــؤر (اجللسـ
 بيان من الرئيس ):٤١١٢

 /مــــــارسآذار ١٥املعقــــــودة يف  ٤١١٢يف اجللســــــة 
 العــام األمــنيتقريــر  ، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه٢٠٠٠

. )١(بعثــة الشــرطة املدنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة يف هــاييت  عــن 
ثـة  بع ، يف تقريره، إىل أنه جيري التحول منالعام األمنيوأشار 
للشرطة املدنية يف هاييت إىل البعثة املدنية الدوليـة   املتحدة األمم

ــام تصــفية      ــع إمت ــه مــن املتوق ــدعم يف هــاييت، وأن ــم  لل ــة األم بعث
__________ 

  )١(  S/2000/150 ١٢٧٧، املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 
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ــاييت   ــة يف ه ــول  املتحــدة للشــرطة املدني ــهحزيران ٣٠حبل  /يوني
، اليت أنشـأهتا  البعثة املدنية الدولية للدعم يف هاييت. أما ٢٠٠٠
، فمن املتوقع هلا )٢(٢٠٠٠/فرباير شباط ١٨ يف العامة اجلمعية

والبعثة املدنيـة  لشرطة املدنية ابعثة أن تعزز النتائج اليت حققتها 
السـابقة، مـن    املتحـدة  األمم، وكذلك بعثات يف هاييتالدولية 

، وتعزيـــز فعاليـــة الشـــرطة   اإلنســـان حقـــوقحيـــث احتـــرام  
ياسـية  والقضاء، وتنسيق حوار اجملتمع الـدويل مـع اجلهـات الس   

ــن       ــال مـ ــهل االنتقـ ــا يسـ ــاييت، مبـ ــة يف هـ ــة الفاعلـ واالجتماعيـ
 العــام األمــنياألولويــات األمنيــة إىل أولويــات التنميــة. وشــدد  

علـــى أنـــه البـــد مـــن معاجلـــة التنميـــة املؤسســـية واالجتماعيـــة 
واالقتصــــادية بطريقــــة متكاملــــة مــــن أجــــل توطيــــد أركــــان 

ــة والســـالم. وشـــجع، يف ذلـــك الصـــدد، الـــد      ول الدميقراطيـ
 حفـظ األعضاء على مواصـلة تقـدمي املسـاعدة يف التحـول مـن      

ــاء الســالم ــتئماين    الســالم إىل بن ــهام يف الصــندوق االس واإلس
ــدعم يف هــاييت  الــذي أنشــأته   ــة لل ــة الدولي ــة املدني وفيمــا  .البعث

أن املناخ السياسـي   العام األمنييتعلق باحلالة السياسية، الحظ 
ل االنتخابــات، وأنــه علــى يف هــاييت هتــيمن عليــه أنشــطة مــا قبــ

ــة تســري       ــة االنتخابي ــإن العملي ــدة، ف ــات العدي ــن العقب ــرغم م ال
بشـــــكل مشـــــجع، ويبـــــدو أن الظـــــروف متـــــوفرة إلجـــــراء 
االنتخابــــات الرئاســــية والتشــــريعية يف موعــــدها املقــــرر يف     

ــارسآذار ١٩ ــات بعــض     ٢٠٠٠ /م ــك العقب ــت تل ــد مشل . وق
مليـــة أعمـــال العنـــف االنتخـــايب، ومشـــكالت لوجســـتية يف ع

ــدى     ــجيل يف إحــ ــة التســ ــاف عمليــ ــاخبني وإيقــ ــجيل النــ تســ
أن مجيـع الزعمـاء السياسـيني     العـام  األمني. والحظ املقاطعات

التزموا بضمان امتناع أنصارهم عن القيـام بـأي أعمـال عنـف     
ميكــن أن تعــرض إجــراء االنتخابــات ونزاهتــها للخطــر. وفيمــا 

أشـار إىل   ،ييتبعثة األمم املتحـدة للشـرطة املدنيـة يف هـا    يتعلق ب
ــاء     ــة يف أحنـ ــرطتها املدنيـ ــر شـ ــر عناصـ ــلت نشـ ــة واصـ أن البعثـ

__________ 

 .٥٤/١٩٣القرار   )٢(  

هــاييت التســع، وأحــرزت تقــدما كــبريا يف تــدريب    مقاطعــات
الشــرطة الوطنيــة اهلايتيــة، مــع التركيــز علــى شــرطة اجملتمعــات  
احملليـــة، وإقـــرار القـــانون وحفـــظ النظـــام، ومكافحـــة اجلـــرائم 

ــز    ــدرات، وتعزيــ ــار يف املخــ ــربى واالجتــ ــرطة  الكــ إدارة الشــ
والشــؤون اللوجســتية. وقــد حتســنت حالــة الشــرطة اهلايتيــة يف 
الفترة اليت يغطيها التقرير، حيـث اخنفـض بدرجـة كـبرية عـدد      
اجلــرائم الكــربى املرتكبــة ضــد ضــباط الشــرطة وعــدد ضــباط   

ــهاكات حل    ــاب انتـ ــهمني بارتكـ ــرطة املتـ ــوقالشـ ــان قـ ، اإلنسـ
ــة يف وحيـــث مت االضـــطالع بالعديـــد مـــن العمليـــات ا  لناجحـ

مكافحــة جنــاح األحــداث واالجتــار يف املخــدرات. وأفــاد أن   
ــامج   ــائيني   املتحــدة األمــماحلكومــة وبرن اإلمنــائي واملــاحنني الثن

يتعاونون يف إعـداد املسـاعدة املقـرر توفريهـا إلصـالح القضـاء       
  .البعثة املدنية الدولية للدعم يف هاييتيف سياق 

لمشـــاركة يف دعـــوة إىل ممثـــل هـــاييت ل اجمللـــسووجـــه 
ــن     ــة عــ ــان بالنيابــ ــنغالديش) ببيــ ــرئيس (بــ ــة. وأدىل الــ اجللســ

  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٣(اجمللس
بعثة األمم املتحدة للشرطة املدنيـة  و العام األمنيعلى ممثل  يثين

، وعلـى مجيـع البعثـات السـابقة     البعثة املدنية الدولية يف هـاييت ويف هاييت 
 ملساعدهتا حكومة هاييت علـى دعـم اكتسـاب قـوة     اليت ُنشرت يف هاييت

الشــرطة الوطنيــة اهلايتيــة لالحتــراف املهــين، وتعزيــز النظــام القضــائي يف 
  ؛اإلنسان حقوقهاييت وغريه من املؤسسات الوطنية، تعزيز 

لقيامه بضمان االنتقال على مراحـل إىل   العام األمنيعلى  يثين
بأن اإلصـالح االقتصـادي    ويسلم، البعثة املدنية الدولية للدعم يف هاييت

وإعــادة البنــاء يشــكالن مهمــة رئيســية تواجــه حكومــة وشــعب هــاييت،  
وبأنـه ال ميكـن االســتغناء عـن املســاعدة الدوليـة اهلامـة مــن أجـل حتقيــق       

  التنمية املستدامة يف هاييت؛
لوضــع  االقتصــادي واالجتمــاعي اجمللــسباملبــادرة الــيت اختــذها   يرحــب

طويـل األجـل    املتحدة األممجي وهنج شامل لربنامج إطار عمل استراتي
ــة     ويؤكــدلــدعم هــاييت،  ــوطين والتنمي ــة بــني االســتقرار ال الصــلة احليوي

  االقتصادية واالجتماعية.
__________ 

  )٣(  S/PRST/2000/8. 


