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  البنود املتعلقة بالسالم واألمن يف أفريقيا - ١٠

  احلالة يف أفريقيا -  ألف
  

ــيت دار  ــداوالت الــ ــة املــ ــودة يف  ٥٠٤٣ت يف اجللســ املعقــ

  ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب   ٢٤

 أيلــــــــول/ ٢٤، املعقــــــــودة يف ٥٠٤٣يف اجللســــــــة   

ــن إىل جــدول أعمالــ  ٢٠٠٤ ســبتمرب ــس األم ه، يف ، أدرج جمل
، إحاطـة قـدمها رئـيس    “احلالـة يف أفريقيـا  ”إطار البند املعنون 

نيجرييا، الرئيس احلايل لالحتـاد األفريقـي. وأدىل مجيـع أعضـاء     
  .)١(ببيانات  جملس األمن واألمني العام ورئيس نيجرييا

ــس إىل       ــاه الـ ــبانيا) انتبـ ــس (إسـ ــيس الـ ــه رئـ ووجـ
الــيت قــدمها ممثــل  ٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ٢٢الرســالة املؤرخــة 

ــان الصــادر عــن جملــس الســالم      ــيت أحــال ــا البي ــا، وال نيجريي
واألمـــن لالحتـــاد األفريقـــي بشـــأن احلالـــة الســـائدة يف منطقـــة  

. مث قــدم )٢(دارفــور يف الســودان واحلالــة الســائدة يف الصــومال 
بعــض املالحظــات التمهيديــة بصــفته الوطنيــة، وذكّــر بالزيــارة 

دان قبــل أســبوع مــن ذلــك. ويف حــني   الــيت قــام ــا إىل الســو 
أعــرب عـــن رأي مفـــاده أن احلالــة اإلنســـانية يف دارفـــور قـــد   
بـــدأت تتحســـن بـــبطء، أشـــار أيضـــا إىل أن اهلجمـــات علـــى  
السكان املدنيني مل تتوقّف بالكامل وأنه ال بد أن حتتـرم مجيـع   
األطراف اتفاق وقف إطالق النار. وبعد التشـديد علـى أمهيـة    

يف دارفـور مـن خـالل     لع به االحتاد األفريقيالدور الذي يضط
مجلـة أمـور، أشـار إىل أن     رعاية مفاوضات أبوجا للسـالم، يف 

اتمع الدويل يتوقع مـن مجيـع األطـراف التفـاوض حبسـن نيـة       
مــن أجــل التوصــل إىل اتفــاق ميكــن أن ينفّــذ يف أقــرب وقــت    
ممكن. وأخريا، وفيما يتعلق باحلالـة يف جنـوب السـودان، دعـا     

__________ 

 مثّل أملانيا وإسبانيا وزيرا الشؤون اخلارجية.  )١(  

  )٢(  S/2004/755. 

ــرب وقــت ممكــن، األمــر    إىل ــام مفاوضــات نيفاشــا يف أق  اختت
  .)٣(الذي قد تكون له آثار إجيابية للغاية على احلالة يف دارفور

ويف البيــان الــذي أدىل بــه األمــني العــام، اعتــرب مأســاة    
دارفــور أحــد أكــرب التحــديات الــيت يواجههــا اتمــع الــدويل،   

وانتــهاكات  ومثـة مهمــة ملحــة هـي محايــة املــدنيني مـن العنــف   
حقوق اإلنسان. وإذ أشار األمـني العـام إىل أن األمـم املتحـدة     
تدعم االحتاد األفريقي من أجـل تعزيـز عملياتـه يف مجيـع أحنـاء      
دارفور، قال إن توسيع نطاق بعثـة االحتـاد األفريقـي ينبغـي أن     
يــدعم مبــوارد دوليــة كــبرية، مبــا يف ذلــك الــدعم اللوجســيت        

ر األمــني العــام كــذلك بــأن األمــم  واملعــدات والتمويــل. وذكّــ
املتحدة تـدعم أيضـا قيـادة االحتـاد األفريقـي للعمليـة السياسـية        
مــن أجــل التوصــل إىل تســوية سياســية حقيقيــة، ودعــا اتمــع 
الـــدويل إىل دعـــم االحتـــاد األفريقـــي يف هـــذه املهمـــة، وذلـــك  

أنـه مـن املتوقـع    “ بصورة ال لبس فيهـا ”باإليعاز لطريف الرتاع 
أن يسـتأنفا املفاوضـات للتوصـل إىل تسـوية سياسـية يف      منهما 

بــــروح التراضــــي الالزمــــة للتوصــــل    دارفــــور وأن يتحلّيــــا  
  .)٤(االتفاق  إىل

واتفق رئيس نيجرييا الـرئيس احلـايل لالحتـاد األفريقـي       
علــى أن الوضـــع يف دارفــور يفـــرض حتــديات جســـيمة علـــى    

ات السـالم  االحتاد األفريقي واتمع الـدويل، وأشـار إىل حمادثـ   
يف أبوجا باعتبارها مـن أهـم اخلطـوات الـيت مت االضـطالع ـا       
ــادة االحتــاد األفريقــي مــن أجــل التصــدي للوضــع يف      حتــت قي
دارفــور. وقــال إن االحتــاد األفريقــي عاقــد العــزم علــى إحــالل  

__________ 

  )٣(  S/PV.5043 ٣و  ٢، الصفحتان. 

 .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٤(  
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الســالم يف دارفــور ألن ســلم الســودان وأمنــه ســيؤثران إجيابيــا  
ــى ا   ــة وعل ــة دون اإلقليمي ــى املنطق ــها،  عل ــة برمت ــارة األفريقي لق

وشدد على الدور التعاوين الذي أداه اتمع الـدويل، وخاصـة   
ــه االســتمرار يف      ــن، وميكن األمــم املتحــدة بواســطة جملــس األم
أدائه لتعزيـز جهـود االحتـاد األفريقـي يف املنطقـة. لـذلك حـثّ        
املاحنني واتمع الدويل على تعزيز قـدرة االحتـاد األفريقـي مـن     

قـــدمي الــدعم اللوجســـيت، وكــذلك التـــدريب ونشـــر   خــالل ت 
ــوايل    ــا حـ ــوة قوامهـ ــاظ بقـ ــة لالحتفـ ــود واألدوات الالزمـ اجلنـ

جندي يف دارفور. وأضاف قائالً إن التحدي يكمـن   ٣ ٠٠٠
يف حتديد الدول األعضاء يف االحتاد األفريقـي الـيت ستسـهم يف    
القــوة والــدعم اللوجســيت واملــوارد الالزمــة. وأضــاف أن هــذه 

ال ينبغي إنشاؤها إال بعـد االتفـاق علـى ترتيـب سياسـي       القوة
دائم وتنفيذه، وأشـار إىل أنـه يف ضـوء خـربة االحتـاد األفريقـي       
 احملـــدودة يف هــــذه العمليــــات، فـــإن القيــــادة والــــتحكّم قــــد  

  حتديا.  تشكّالن

ــم أفريقيــا،          ــيت ــق بالقضــايا األخــرى ال ــا يتعل ويف م
ــذي اتخــذ    ــالقرار ال ــا ب ــيس نيجريي ــب رئ ا  رحــؤخر ــس م ه ال

بتمديد والية بعثة األمم املتحدة يف ليربيا وبعثة األمـم املتحـدة   
يف ســرياليون؛ ورحــب بتوصــيات األمــني العــام بشــأن توســيع  
بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة.       
واختـــتم بيانـــه حبـــثّ جملـــس األمـــن علـــى مواصـــلة أداء دوره  

م لكل اجلهود املبذولـة يف أفريقيـا، وحـثّ    اإلجيايب احلايل الداع
اتمع الدويل عمومـا علـى زيـادة مسـتوى مسـاعدته، خاصـة       
يف جماالت بناء القدرات وتطوير البنية التحتية، وذلـك ضـماناً   

  .)٥(لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا

ويف ردود الفعـــل علـــى اإلحاطـــة اإلعالميـــة، أعـــرب   
الس عن قلقهم بوجه عـام مـن احلالـة السـائدة      معظم أعضاء
__________ 

 .٢٢و  ٢١والصفحتان  ٦و  ٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٥(  

يف دارفــور، وســلّموا بــأن األولويــة األكثــر إحلاحــا هــي وقــف  
القتـــل وإـــاء مجيـــع أعمـــال العنـــف املرتكبـــة ضـــد املـــدنيني؛  
وأعــادت التأكيــد علــى أن جملــس األمــن عــازم علــى مواصــلة    
الضغط على حكومة السودان واجلماعـات املتمـردة مـن أجـل     

ــودة  ــة    العـ ــزام بعمليـ ــلة االلتـ ــات، ومواصـ ــة املفاوضـ إىل طاولـ
يبـــذهلا االحتـــاد األفريقـــي يف  الســـالم؛ ودعمـــت اجلهـــود الـــيت

  الصدد.  هذا

وعنــدما ســأل ممثــل الواليــات املتحــدة رئــيس نيجرييــا   
عما إذا كان جملس األمـن والبلـدان املعنيـة تقـوم مبـا يكفـي يف       

عــرب عــن دارفــور أو أن بإمكاــا أن تفعــل أي شــيء آخــر، أ
رأيه بأنه ينبغي علـى األعضـاء اخلمسـة الـدائمني يف الـس أن      
يتصرفوا بطريقة موحدة ملمارسة قدر متساو من الضغط علـى  

. وإذ شـدد ممثـل   )٦(احلكومة وعلـى املتمـردين علـى حـد سـواء     
اململكة املتحدة على أن أولوية الس الفوريـة يف دارفـور هـي    

أن حكومـة السـودان حباجـة     إاء العنف ضد املدنيني، الحـظ 
إىل املساعدة يف هذا الصدد، وبالتايل، شـجع احلكومـة نفسـها    
واالحتاد األفريقي على أن حيددا على وجه السـرعة التعزيـزات   
املطلوبة ميدانياً يف دارفور، وما يتـوفر لـدى حكومـة السـودان     

. )٧(من استعداد لتقبله، وماذا ميكن لالحتاد األفريقي أن يقدمـه 
ــل الصــني أن األ وذكــ ــا هــي التوصــل بأســرع   ر ممث ــة العلي ولوي

ــى     مــا ــه، وعل ميكــن إىل توســع االحتــاد األفريقــي يف نشــر قوات
اتمـع الـدويل أن يقـدم كـل مسـاعدة ممكنـة يف هـذا الصــدد.        
وأشار إىل أن نشأة مشكلة دارفور معقدة للغاية، وشـدد علـى   

ــور     ــة دارف ــم يف منطق ــق ســالم دائ ــن يتســىن حتقي ــه ل مــن  إالّ أن
خــالل تســوية سياســية. وبالتــايل دعــم االحتــاد األفريقــي يف        
مطالبتــه املتواصـــلة بـــإجراء مفاوضـــات سياســـية ودعـــا مجيـــع  

__________ 

 ٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  
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األطــراف، وخاصــة مجاعــات املتمــردين، إىل إبــداء مزيــد مــن   
. وقــال ممثــل )٨(املرونــة حــىت ميكــن التوصــل إىل اتفــاق شــامل  

ا يف مطالبتـه  فرنسا إنه يتعني على الس أن يكون أكثر إحلاح
حكومة السودان بالوفاء جبميـع التزاماـا، وال سـيما مكافحـة     
اإلفالت مـن العقـاب وإـاء العنـف، ودعـا اتمـع الـدويل إىل        

ــي    ــة إىل االحتــاد األفريق ــدمي مســاعدة كافي ــل  )٩(تق . وشــدد ممث
ــان       ــر أداتـ ــذار املبكـ ــائي واإلنـ ــل الوقـ ــى أن العمـ ــل علـ الربازيـ

ات اإلقليميـــة، وبالتـــايل جيـــب أن جوهريتـــان يف عـــدة املنظمـــ
ــق تـــاليف     ــار منطـ ــل يف إطـ ــرة للعمـ ــبل مبتكـ ــاك سـ ــون هنـ تكـ
الصــراعات الــذي يســتتبع القضــاء علــى التخلــف والــنقص يف   
التعلــيم والفقــر واجلــوع. وقــال إن التــرابط املتزايــد بــني األمــن 
ــة إىل تنســيق      ــد احلاج ــة يؤك ــة االقتصــادية واالجتماعي والتنمي

ــس    ــني جملــ ــا بــ ــل يف مــ ــادي    أفضــ ــس االقتصــ ــن والــ األمــ
. وقـد أشـار   )١٠(مـن امليثـاق   ٦٥واالجتماعي من خـالل املـادة   

ــة يف       ــرأي، إىل أن احلال ــا ال ــل روماني ــه ممث ــوال، ووافق ــل أنغ ممث
دارفـور أعطـت الــس الفرصـة لالسـتفادة بشــكل أفضـل مــن      
الفصل الثـامن مـن امليثـاق فيمـا يتعلـق بالتعـاون مـع املنظمـات         

ــة ــل شــيلي، يف ضــوء املناقشــة بشــأن    . وا)١١(اإلقليمي ــرح ممث قت
التعاون بني االحتاد األفريقي وجملس األمن، أنه قـد يكـون مـن    
اجلديـــر باالهتمــام عقــد جلســة مشــتركة بــني الــس وجملــس   

  .  )١٢(السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي
  

__________ 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٠(  

 (رومانيا). ١٨(أنغوال)؛ والصفحة  ١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  

ــداو   ــات  املــــ ــيت دارت يف اجللســــ  ٥٣٣١الت الــــ

يف الفتـرة  املعقودة  ٥٦٥٥و  ٥٥٧١و  ٥٥٢٥ و

ــني   ــدة بـ ــمرب   ١٩املمتـ ــانون األول/ديسـ  ٢٠٠٥كـ

  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٤  و

 كـــانون األول/ ١٩، املعقـــودة يف ٥٣٣١يف اجللســـة   

ــمرب  ــة    ٢٠٠٥ديسـ ــه إحاطـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ، أدرج الـ
قدمها وكيل األمـني العـام للشـؤون اإلنسـانية ومنسـق اإلغاثـة       

، أدىل مجيــع يف حــاالت الطــوارئ. ويف أعقــاب هــذه اإلحاطــة
  أعضاء الس ببيانات.

ــن      ــدا مـ ــه مزيـ ــام يف إحاطتـ ــني العـ وقـــدم وكيـــل األمـ
املعلومات عن احلالة املتـدهورة يف دارفـور؛ وأبلـغ الـس عـن      
اهلجمات العنيفـة الـيت يشـنها جـيش الـرب للمقاومـة يف مشـال        
أوغنـــدا وجنـــوب الســـودان، ومـــؤخرا يف مجهوريـــة الكونغـــو 

الس على الرحلة اليت قام ـا مـؤخرا إىل    الدميقراطية؛ وأطلع
ــنقص يف     ــبب الـ ــدهور بسـ ــع يتـ ــدأ الوضـ ــث بـ ــابوي، حيـ زمبـ
األغذية. وباإلشارة إىل استدامة العمليـة اإلنسـانية يف دارفـور،    
شــدد علــى احلاجــة إىل وجــود أمــين يف امليــدان موســع وأكثــر   
فعالية يف أقرب وقت ممكن من أجل محايـة املـدنيني والسـماح    

ــق    لل ــا يتعلــ ــارهم. ويف مــ ــالعودة إىل ديــ ــا بــ ــردين داخليــ مشــ
باألزمات اإلقليمية النامجة عن أنشطة جيش الـرب للمقاومـة،   

الــس إىل إدانــة هجمــات جــيش الــرب للمقاومــة ضــد     دعــا
املــدنيني والعــاملني يف اــال اإلنســاين بشــدة واإلصــرار علــى    
ــل األمــني     ــد اقتــرح وكي الوقــف الفــوري ألعمــال العنــف. وق
العام على الس أن ينظر يف تعيني فريق من اخلرباء، وكـذلك  
عقد اجتماعات إحاطة منتظمة عن آثـار أنشـطة جـيش الـرب     
للمقاومة على املنطقة. وأخريا، ويف ما يتعلّق باحلالة اإلنسـانية  
يف زمبابوي، دعا األمم املتحدة وجمتمع العمل اإلنسـاين بوجـه   

نشـط مـع حكومـة زمبـابوي     أعم إىل حماولة االخنـراط بشـكل أ  
ملعاجلــة األزمــة اإلنســانية اهلائلــة. ويف اخلتــام، حــثّ اتمــع        
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ــر     ــاين أكثـ ــائي وإنسـ ــامج إمنـ ــل برنـ ــم ومتويـ ــى دعـ ــدويل علـ الـ
طموحا، مضيفًا أن األزمات اإلنسانية تنجم عن الغيـاب التـام   
ــة اإلنســانية أن تكــون       ــه ال ميكــن للمعون ــن، وأن للســلم واألم

  .  )١٣(اجلة األسباب األساسية للصراععذرا للعزوف عن مع

وأعــرب أعضــاء الــس عــن قلقهــم أيضــا مــن تفــاقم     
احلالــة اإلنســانية يف دارفــور ومشــال أوغنــدا وجنــوب الســودان 
ــور، إىل احلاجــة إىل معاجلــة     ــة أم ــابوي وأشــاروا، يف مجل وزمب

مــات اإلنســـانية وأمهيـــة اعتمـــاد  األســباب اجلذريـــة هلـــذه األز 
  إقليمي.  ج

شــارة إىل احلالــة يف دارفــور، شــدد عــدة أعضــاء   وباإل  
علــى أمهيــة ضــمان جنــاح مفاوضــات أبوجــا مــن أجــل حتقيــق   

. )١٤(استقرار احلالـة وضـمان احلمايـة الفعالـة للسـكان املـدنيني      
ــل، يف ــدا      وباملثـ ــال أوغنـ ــانية يف مشـ ــة اإلنسـ ــق باحلالـ ــا يتعلـ مـ

وجنوب السودان النامجـة عـن هجمـات جـيش الربللمقاومـة،      
ثال الدامنرك واليابان على ضـرورة اسـتئناف احلـوار بـني     أكّد مم

  .)١٥(حكومة أوغندا وجيش الرب للمقاومة

وعن احلالة يف زمبابوي، حثّت بعض الدول األعضاء   
حكومة زمبابوي على إبداء قدر أكرب مـن الرغبـة يف الـدخول    
يف حوار مع اتمع الدويل من أجل تـوفري املسـاعدة واحلمايـة    

. وأعـاد ممثّـل الواليـات املتحـدة التأكيـد علـى       )١٦(ألبناء شعبها
__________ 

  )١٣(  S/PV.5331 ٦إىل  ٢، الصفحات. 

(اليابـــان)؛  ١٠(بـــنن)؛ والصـــفحة  ٧املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )١٤(  
 (فرنسا). ٢١  (الواليات املتحدة)؛ والصفحة ١٥والصفحة 

 ١٠(الــدامنرك)؛ والصــفحتان  ٩و  ٨املرجــع نفســه، الصــفحتان   )١٥(  
 (اليابان). ١١ و

 ١٠صــفحتان (الــدامنرك)؛ وال ٩و  ٨املرجــع نفســه، الصــفحتان   )١٦(  
(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحة     ١٦(اليابان)؛ والصـفحة   ١١ و

 (اململكة املتحدة). ٢٣(رومانيا)؛ والصفحة  ١٩

ــة       ــة، وأشــار إىل أن األزم ــده هلــذه احلال ــا بل ــيت يوليه ــة ال األمهي
الغذائيــة احلاليــة  ديــد لالســتقرار واألمــن اإلقليمــيني، وحــثّ 
حكومة زمبابوي على مـد اليـد لشـعبها ولألحـزاب السياسـية      

ــي إىل      ــراء حــوار يرم ــدين إلج ــع امل ــات اتم التوصــل إىل وفئ
تســوية سياســية مســتدامة. واقتــرح علــى وكيــل األمــني العــام   
للشــؤون السياســية القيــام بزيــارة إىل زمبــابوي وكــذلك إىل      

. وباملثــل، اقتــرح ممــثال كــل مــن   )١٧(بلــدان أخــرى يف املنطقــة 
فرنسا والدامنرك أنه قد يكـون مـن املفيـد لـو قـام األمـني العـام        

صـر ممثـل اململكـة املتحـدة     شخصيا بزيارة زمبابوي، يف حني أ
على ضـرورة إحـراز تقـدم هـام قبـل أن يرتـأي اتمـع الـدويل         

ينخـــرط األمـــني العـــام بنفســـه يف    أنـــه مـــن املستصـــوب أن   
  .)١٨(املسألة  تلك

ويف ايــة اجللســة، وعنــد الــرد علــى أســئلة أعضــاء         
ــتوى إىل       ــة املسـ ــارة رفيعـ ــام بزيـ ــة القيـ ــأن إمكانيـ ــس بشـ الـ

ل األمني العام للشـؤون اإلنسـانية ومنسـق    زمبابوي، أكّد وكي
اإلغاثة يف حاالت الطوارئ أن رئيس زمبـابوي كـان قـد دعـا     

ــني    ــد وأن األم ــارة البل ــام إىل زي ــني الع ــاد    األم ــزم إيف ــام يعت الع
وكيله للشؤون السياسية يف بعثة من أجـل املشـاركة يف حـوار    

  .)١٩(البلد  مع قادة

 ول/أيلـــــــ ١٥، املعقـــــــودة يف ٥٥٢٥ويف اجللســـــــة   

، أدرج الس يف جدول أعماله إحاطة قـدمها  ٢٠٠٦ سبتمرب
وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف       
حــاالت الطــوارئ، الــذي خاطــب الــس ورد علــى األســئلة   
ــة      ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــانية يف مجهوريـ ــة اإلنسـ ــأن احلالـ بشـ

__________ 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  

(فرنسـا)؛   ٢٢(الـدامنرك)؛ والصـفحة    ٩املرجع نفسه، الصـفحة    )١٨(  
 (اململكة املتحدة). ٢٤والصفحة 

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٩(  
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ــؤخرا إ      ــا م  ــام ــارة الــيت ق ــاب الزي ــدا يف أعق ىل هــذين وأوغن
  البلدين. وأدىل كل أعضاء الس ببيانات.

ويف تلك اإلحاطة، ورغم تسـليم وكيـل األمـني العـام       
بتحسن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة بفضـل وجـود    
مزيــد مــن العــاملني يف جمــال اإلغاثــة علــى أرض الواقــع، فقــد    

يـد  أشار إىل أن احلصانة ال تـزال عقبـة رئيسـية أمـام إحـراز مز     
من التقـدم. ويف هـذا الصـدد، حـث الـس والـدول األعضـاء        
ــة     ــلحة جلمهوريـ ــوات املسـ ــى القـ ــغط علـ ــى الضـ ــرى علـ األخـ
الكونغو الدميقراطية من أجل وقـف مجيـع أعمـال العنـف ضـد      
املدنيني. ودعا الـس إىل إثبـات التزامـه القـوي باإلبقـاء علـى       

علـــى  القـــوام احلـــايل لبعثـــة األمـــم املتحـــدة وممارســـة الضـــغط
احلكومــة لوضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب وإقــرار ســيادة        
القـــانون واحلكـــم الرشـــيد. وخبصـــوص مشـــال أوغنـــدا حيـــث 

، قال وكيل األمني العـام إنـه رأى   “يبشر باخلري أكثر”الوضع 
، مبا يف ذلك إفسـاح اـال   “حتسنا يف مجيع املؤشرات تقريبا”

ض عـــدد لـــدخول املزيـــد مـــن املســـاعدات اإلنســـانية، واخنفـــا
ــردين    ــة األمنيـــة يف خميمـــات املشـ ــيالً وحتســـن البيئـ املتـــنقلني لـ
ــال        ــف األعم ــاق لوق ــع اتف ــى توقي ــا. وســلّط الضــوء عل داخلي
ــة يف     ــرب للمقاومـ ــيش الـ ــدا وجـ ــة أوغنـ ــني حكومـ ــة بـ القتاليـ

آب/أغسطس، وشدد على أمهيـة أن يسـاعد الـس علـى      ٢٦
يف أقـرب   دفع العملية قدما من أجل التوصـل إىل اتفـاق ـائي   

  .)٢٠(وقت ممكن

وعقب اإلحاطة، قال أعضاء الـس إـم مسـرورون      
ــو    ــة الكونغــ ــدثت يف مجهوريــ ــيت حــ ــرية الــ ــورات األخــ للتطــ

حبــــوا بالتقــــدم احملــــرز؛ ولكنــــهم  الدميقراطيــــة وأوغنــــدا، ور
يزالون يشعرون بالقلق مـن املصـاعب اهلائلـة الـيت يواجههـا       ال

ــه مل يتســن حــىت اآلن إزالــ    ــدين، ألن ــدم   البل ــل ع ــع عوام ة مجي
__________ 

  )٢٠(  S/PV.5525 ٥إىل  ٢، الصفحات. 

االستقرار. ورحبـوا بوقـف إطـالق النـار بـني حكومـة أوغنـدا        
وجيش الرب للمقاومة وأعادوا التأكيـد علـى ضـرورة معاجلـة     

ــن العقــاب    ــألة اإلفــالت م ــدين بغيــة إحــالل     مس يف كــال البل
  دائم.  سالم

 تشــرين الثــاين/ ٢٢، املعقــودة يف ٥٥٧١ويف اجللســة   

 جدول أعماله إحاطـة قـدمها   ، أدرج الس يف٢٠٠٦نوفمرب 
وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف       
حـاالت الطـوارئ عـن التحــديات اإلنسـانية البالغـة األمهيــة يف      
أفريقيــا، ال ســيما احلالــة يف دارفـــور وحمادثــات الســالم بـــني      
ــدا وجــيش الــرب للمقاومــة. ويف أعقــاب هــذه     حكومــة أوغن

  ضاء الس ببيانات.اإلحاطة، أدىل مجيع أع

وبشأن احلالة يف السـودان، وخاصـة يف دارفـور، أبلـغ       
وكيل األمني العام أنه منذ بعثته األخرية إىل دارفور، ما فتئـت  
احلكومة متقاعسة عن محاية مواطنيها، حىت يف املناطق اخلاليـة  
مـــن املتمـــردين، ممـــا أدى إىل زيـــادة عـــدد األشـــخاص الـــذين 

ــاعدة ــاجون إىل املسـ ــغ  ا حيتـ ــة ليبلـ ــني شـــخص،   ٤لعاجلـ ماليـ
ــا إىل مليــوين شــخص وهــو    فيمــا ارتفــع عــدد النــازحني داخلي

عدد مل يسبق له مثيل. ومـن أجـل التخفيـف مـن وطـأة احلالـة       
على أرض الواقع، أوصى وكيل األمني العام بأن تكـف مجيـع   
ــف إطــالق       ــرم وق ــورا وحتت ــة ف ــال القتالي األطــراف عــن األعم

ور وبشــكل دائــم كــل ضــمانات حريــة النــار، وتنفِّــذ علــى الفــ
التنقل اليت قدمتها حكومة السودان. وبشأن االجتمـاع الرفيـع   
املستوى بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي الـذي عقـد يف        

تشـرين الثـاين/نوفمرب، أعـرب عـن أملـه يف       ١٦أديس أبابـا يف  
ــوة      ــه بشــأن إنشــاء ق ــذي مت التوصــل إلي أن يشــكّل االتفــاق ال

شتركة بني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي منعطفـا      خمتلطة م
تارخييا، حبيث يعيد تنشيط عملية السالم ويعزز وقـف إطـالق   
النار وتيسري أنشطة حفـظ السـالم بصـورة فعالـة. ويف اخلتـام،      
ــة يف دارفــور تتمتــع        ــا إىل التعجيــل بنشــر قــوة أكثــر فعالي دع
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ــار   ــة لالنتشـ ــدرات الالزمـ ــوارد والقـ ــة واملـ ــو   بالواليـ ــى حنـ علـ
استباقي يف املناطق اخلطرة على السكان املدنيني وتيسري محايـة  

  أنشطة املساعدة اإلنسانية.  

ويف مــا يتعلــق بعمليــة الســالم يف جوبــا بــني حكومــة     
أوغندا وجيش الرب للمقاومة، أشـار وكيـل األمـني العـام إىل     
أنه، يف ما عـدا حـوادث بسـيطة، احتـرم اتفـاق وقـف القتـال،        

ملئـات اآلالف مـن املشـردين داخليـا ببـدء العـودة إىل       مسـح   مما
مشال أوغندا. وأضـاف أنـه دهـش مـن ضـعف عمليـة السـالم،        
الــيت مل حتــرز تقــدما يــذكر منــذ إبــرام اتفــاق وقــف القتــال يف   

. وأشـار إىل اجتماعـه األخـري مـع     ٢٠٠٦شهر آب/أغسـطس  
قيــادة جــيش الــرب للمقاومــة، وقــال إنــه حثّهــا علــى التحــرك   

اء الصراع بسرعة وكفالة إعادة جتميع قوات جـيش  صوب إ
الرب للمقاومة. ويف اخلتام، أكّد وكيـل األمـني العـام أنـه مـن      
األمهية مبكان أن تواصل األمم املتحدة متويـل جهـود الوسـاطة    
من خالل مشروع مبادرة جوبا بقيادة مكتب منسق الشـؤون  

وسـاطة؛  اإلنسانية؛ وأن تواصـل مسـاعدا السياسـية جلهـود ال    
  .  )٢١(وأن تقدم مساعدة فورية ملنطقيت التجميع

ــت اإلحاطــة، أعــرب أعضــاء       ــيت اعقب ــات ال ويف البيان
الــس، يف مجلــة أمــور، عــن قلقهــم البــالغ مــن تــدهور احلالــة   

الســـلبية علـــى املنطقـــة برمتـــها، اإلنســـانية يف دارفـــور وآثـــاره 
يـع  سيما على تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى؛ وحثّـوا مج  وال

ــف إطــالق      ــذ وق ــى اختــاذ إجــراءات لتنفي ــة عل األطــراف املعني
النار، وضمان تقدمي اإلغاثـة اإلنسـانية إىل السـكان احملتـاجني،     
وإحيـاء العمليــة السياســية الــيت توجــد يف مــأزق؛ وأعربــوا عــن  
ــة شــعبها، ودعــوا     أســفهم لعــدم قيــام حكومــة الســودان حبماي

ــدور أكــرب يف    ــدويل إىل االضــطالع ب ــع ال ــذا الصــدد؛  اتم  ه
ورحبوا بنتائج االجتماع الذي عقد مؤخرا بني األمم املتحـدة  

__________ 

  )٢١(  S/PV.5571 ٨إىل  ٢، الصفحات. 

ــه إىل      ــوا إىل ترمجتـ ــا، ودعـ ــس أبابـ ــي يف أديـ ــاد األفريقـ واالحتـ
  خطوات ملموسة على وجه السرعة.

ويف حـني قـال ممــثال اململكـة املتحــدة والكونغـو إمــا       
ــني الوضــع اإلنســاين       ــارق الشاســع ب ــن الف ــاحلرية م يشــعران ب

ــة السياســية   ا ــدان والتقــدم احملــرز يف العملي ــدهور يف املي ، )٢٢(ملت
أكّــد ممثــل الصــني أن عــدم تــوفر االســتقرار الضــروري جيعــل    

ــانية صــعبا    ــات اإلنس ــف األزم ــال ممثــل   )٢٣(ختفي ــذلك، ق . وك
االحتاد الروسي إن التقدم يف سبيل تسوية سياسية سـيكون لـه   

ــانية    ــات اإلنس ــايب يف إدارة األزم ــأثري إجي ــق   .)٢٤(ت ــا يتعل ويف م
بنشر قوة حلفظ السالم يف دارفـور، شـدد ممثـل الـدامنرك علـى      
أن نشر قوة دوليـة ذات بـأس وكفـؤة علـى أرض الواقـع ميثـل       

ــام   ــد إىل األمـ ــق الوحيـ ــات   )٢٥(الطريـ ــة الواليـ ــررت ممثلـ . وكـ
املتحدة القول إنه ينبغي نشر أفراد عمليـة فعالـة حلفـظ السـالم     

، يف حــني ذكــر ممثــل  )٢٦(بتــهاحتــت قيــادة األمــم املتحــدة ورقا 
ــدويل حلفــظ الســالم ال ميكــن أن      ــادة الوجــود ال فرنســا أن زي
يكون مؤثراً بالكامل إال إن متكنت األطراف مـن التوصـل إىل   
وقف إلطالق النار وتنفيذه فعلياً واسـتئناف العمليـة السياسـية    

  .)٢٧(اليت بدأت باتفاق أبوجا

يـة األعضـاء   وبشأن احلالة يف مشـال أوغنـدا، أثـىن أكثر     
النـــار الـــذي مت التوصـــل إليـــه يف  علـــى جتديـــد وقـــف إطـــالق

ــرب     ١ ــدا وجــيش ال ــني حكومــة أوغن ــاين/نوفمرب ب تشــرين الث
__________ 

ــه، الصـــفحة    )٢٢(    ٩(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة   ٨املرجـــع نفسـ
 (الكونغو).

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥(  

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦(  

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧(  
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للمقاومــة، وحثّــوا كــال اجلــانبني علــى تنفيــذ أحكــام االتفــاق   
واملضي قدما بعملية جوبا للسالم؛ وأعربـوا عـن ارتيـاحهم يف    

وا جـــيش الـــرب مـــا يتعلـــق بتحســـن احلالـــة اإلنســـانية؛ وحثـــ 
للمقاومة على اإلفراج بسرعة عن احملتجزين من غري املقاتلني، 
وخاصة النساء واألطفال. ويف مـا يتعلـق مبسـألة اإلفـالت مـن      
ــه       ــاده أن ــتكلمني عــن رأي مف ــن امل ــد م ــاب، أعــرب العدي العق
ينبغي التصدي هلذه املسـألة يف حمادثـات السـالم، وأكّـدوا مـن      

ــدون عدا  ــه ب ــد أن ــة ووضــع حــ جدي د لإلفــالت مــن العقــاب  ل
. وقـال ممثـل مجهوريـة    )٢٨(ميكن أن يكون هناك سـالم دائـم   ال

ــال  ــدة إن السـ ــا املتحـ ــي أن  ترتانيـ ــروريان وينبغـ ــة ضـ م والعدالـ
يســتبعد أحــدمها اآلخــر، وينبغــي معاجلــة قضــية احلصـــانة        ال

  .  )٢٩(بكياسة دون اإلضرار باألهداف االستراتيجية

 يســــــــان/ن ٤، املعقــــــــودة يف ٥٦٥٥ويف اجللســــــــة   

، أدرج الس يف جـدول أعمالـه إحاطـة قـدمها     ٢٠٠٧ أبريل
وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف       
ــاد     ــودان وتشـ ــه إىل السـ ــة لـ ــن أول بعثـ ــوارئ عـ ــاالت الطـ حـ
ومجهورية أفريقيـا الوسـطى. ويف أعقـاب هـذه اإلحاطـة، أدىل      

  مجيع أعضاء الس ببيانات.  

الــيت خلــص إليهــا وكيــل األمــني  وبعــد شــرح النتــائج   
العام يف كل بلد من البلـدان الثالثـة، مـع تسـليط الضـوء علـى       
درجـة تعقيـد الصــراعات يف كـل بلــد مـن هــذه البلـدان، أكّــد      
على احلاجة إىل معاجلـة اجلوانـب اإلقليميـة وكـذلك اجلوانـب      
الداخليــة هلــذه الصــراعات، ودعــا إىل إجيــاد حــل سياســي مــن  

طة، مبساعدة من اخلـارج عنـد االقتضـاء،    خالل احلوار والوسا
ة الوطنيـة. وشـدد علـى أنـه     مـع االعتمـاد علـى اجلهـات الفاعلـ     

__________ 

ــفحتان    )٢٨(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ١١املرجـ ــتني)؛ والصـ  ١٢(األرجنـ
 (بريو). ٢٢(غانا)؛والصفحة  ٢١(الدامنرك)؛ والصفحة 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩(  

توجــد جهــة فاعلــة أكثــر أمهيــة يف هــذا الصــدد مــن جملــس    ال
  .)٣٠(األمن

وأعــرب أعضـــاء الـــس باإلمجـــاع عـــن قلقهـــم مـــن    
تدهور احلالـة اإلنسـانية يف دارفـور وكـون احلالـة أثّـرت تـأثريا        

ى احلالــة العامــة يف البلــدان اــاورة، مثــل تشـــاد      خطــريا علــ  
ومجهورية أفريقيا الوسطى. ورحب ممثـل بنمـا بكـون أي مـن     
أعضـــاء الـــس مل يقـــل إن هـــذه املســـألة تقـــع ضـــمن دائـــرة  
اختصاص حمافل أخـرى للمنظمـة، وأشـار إىل أنـه عنـدما تعـرب       

ة املعاناة اإلنسانية احلدود، فإن جمـرد ذلـك األمـر جيعلـها مسـأل     
  .)٣١(جيب على جملس األمن معاجلتها

ويف ما يتعلّـق باحلالـة يف دارفـور حتديـدا، دعـت عـدة         
وفود األطراف إىل السعي من أجل التوصل إىل حل سياسـي؛  
وأشادوا باالتفـاق املـربم مـؤخرا بـني األمـم املتحـدة وحكومـة        
السودان من أجل رفع القيود املفروضة علـى العمـال يف اـال    

دارفــور، وجــددوا دعــوم حكومــة الســودان إىل   اإلنســاين يف
احترام هذا االتفاق، وإزالة العقبات البريوقراطية، مبـا يف ذلـك   
ــاملني يف      ــل للع ــأخري يف إصــدار التأشــريات وتصــاريح العم الت
اال اإلنساين. وأشـار ممثّـل الصـني إىل ضـرورة بـذل اجلهـود       

اقمـاً، وأضـاف   لتجنب النهج اليت من شـأا أن تزيـد احلالـة تف   
ــاع ــج حمــدد ملعاجلــة     ــد مــن اتب ــه ال ب ــة  ”أن األســباب اجلذري

ــب تســييس املســائل اإلنســانية  “وأعراضــها ــد )٣٢(، وجتن . وأكّ
ممثّل االحتاد الروسي أن املشاكل اإلنسانية يف دارفور ال ميكـن  
تســويتها إال بالتوصــل إىل حــل سياســي قــار لألزمــة؛ وهــذا       

__________ 

  )٣٠(  S/PV.5655 ٩إىل  ٢، الصفحات. 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣١(  

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  
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سـلحة الـيت بقيـت خـارج     يتطلب أن تصبح كل اموعـات امل 
  .)٣٣(إطار اتفاق سالم دارفور جزءاً من ذلك االتفاق

وبشــأن احلالــة يف تشــاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى،    
ــات      ــل كــل مــن فرنســا وبلجيكــا وســلوفاكيا والوالي ــد ممث أكّ
املتحدة جمددا تأييدهم لفكرة نشر قوة حلفظ السالم يف شـرق  

. وأكّـد ممثـل   )٣٤(سـودان تشاد، أي يف املنـاطق احلدوديـة مـع ال   
__________ 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(  

 ١٣(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحة     ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  
 (فرنسا). ١٧(سلوفاكيا)؛ والصفحة  ١٥(بلجيكا)؛ والصفحة 

اململكة املتحدة ضرورة توفري محاية كافية للمدنيني، مبن فـيهم  
، يف حـني  )٣٥(األشخاص املوجودون يف خميمات األمم املتحـدة 

ــتعمال     ــا اسـ ــربر متامـ ــه مـــن املـ ــاد الروســـي أنـ رأى ممثـــل االحتـ
ــندوق املركـــزي لالســـتجابة حلـــاالت الطـــوارئ لـــدعم       الصـ

ة التمويل للسـودان وتشـاد ومجهوريـة    األنشطة اإلنسانية القليل
أسـاس  ’’أفريقيا الوسطى، وأمل يف أن ختصـص األمـوال علـى    

  .)٣٦(‘‘موضوعي ال على أساس سياسي
__________ 

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥(  

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦(  
    

  أزمة الغذاء يف أفريقيا باعتبارها تشكل ديداً للسالم واألمن -باء 
  

املعقـودة   ٥٢٢٠املداوالت الـيت دارت يف اجللسـة     

  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٣٠يف 
  

ــة    ــودة يف ٥٢٢٠يف اجللســــ ــران/ ٣٠، املعقــــ  حزيــــ

ــه ــاء     ٢٠٠٥ يونيـ ــدول األعضـ ــع الـ ــا مجيـ ــت فيهـ ــيت أدلـ ، والـ
ــد     ــار البنـ ــه، يف إطـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ــات، أدرج الـ ببيانـ

أزمـــة الغـــذاء يف أفريقيـــا باعتبارهـــا تشـــكل ديـــداً ”املعنـــون 
، إحاطــة قــدمها الســيد جــيمس مــوريس،     “للســالم واألمــن 
  لربنامج األغذية العاملي. املدير التنفيذي

وأكد املدير التنفيذي أن أكرب األزمات اإلنسانية الـيت    
ــهياكل     ــدرجيي للـ ــل التـ ــي التحلـ ــدويل هـ ــع الـ ــا اتمـ يواجههـ
ــدز     ــوع واإليـ ــبب اجلـ ــي بسـ ــوب األفريقـ ــة يف اجلنـ االجتماعيـ
واجلفاف املتكرر وفشل أجهزة احلكـم. وأوضـح أنـه يف العـام     

مليونـا يف   ١٤مـن األرواح ويـتم    املاضي أزهـق اإليـدز مليونـا   
أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــربى، وباإلضــافة إىل ذلــك فهــو  
يقوض قـدرة اتمعـات احملليـة علـى إنتـاج الغـذاء ويـؤدي إىل        
ايار النظم التعليمية والصـحية. وأعـرب املـدير التنفيـذي عـن      
اعتقاده بأن تفشي اجلوع يشكل مقياسا دقيقًا ملستوى انعـدام  

االستقرار االجتماعي، ألنـه سـبب ونتيجـة للصـراع السياسـي      
يف آن واحــد. وأعــرب عــن األســف ألنــه علــى الــرغم مــن أن  
األشــخاص الــذين يعــانون اجلــوع هلــم احلــق يف احلصــول علــى 

ــه ال  ــط ســالحا يف     املســاعدة وأن ــذاء ق ــي أن يســتخدم الغ ينبغ
ــان دوافــع        ــن األحي ــثري م ــع املعونــة يف ك ــان لتوزي احلــرب، ك

ــه     سي ــة اخنفاضــا حــادا. ويف رأي ــة الغذائي اســية وشــهدت املعون
ــدودة      ــة احملـ ــوارد الغذائيـ ــى املـ ــافس علـ ــكّل التنـ ــن أن يشـ ميكـ
ــخاص     ــن األشـ ــبرية مـ ــداد الكـ ــكانية واألعـ ــات السـ والتحركـ
ــن يف    ــتقرار واألمـ ــدا لالسـ ــئني ديـ ــا والالجـ ــردين داخليـ املشـ

عنصـرا   املنطقة. وأشـار إىل أن املعونـة الغذائيـة مل تـزل تشـكّل     
حامسا يف نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج فحسـب،       
ولكنـها أيضـا أداة للمســاعدة يف إعـادة االسـتقرار االجتمــاعي     
ــات     ــاء اتمعـ ــاعدة يف بنـ ــيم واملسـ ــم التعلـ ــادي ودعـ واالقتصـ
ــى أنفســهم. ويف مــا     ــد األشــخاص بوســائل احملافظــة عل وتزوي

ــدور جملــس األمــن يف دعــم اجلهــود اإلنســا    ــن يتعلــق ب نية، أعل
املــدير التنفيــذي أن تركيــز جملــس األمــن علــى مســألة اجلــوع    

ــد ــام       يع ــه باهتم ــن ترحيب ــام، أعــرب ع ــة. ويف اخلت ــالة قوي رس
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البادية ألعني عامة النـاس،   املاحنني ببعض احلاالت الطارئة غري
  .)١(وشكر الس على دعمه

وتشاطر أعضاء الس دواعي القلق النامجة عـن آثـار     
لثالثــي املتمثــل يف انعــدام األمــن الغــذائي وفــريوس      التهديــد ا

ــى احلكــم،   نقــص املناعــة البشــرية/ا  ــدرة عل إليدز وضــعف الق
ســيما يف بلــدان اجلنــوب األفريقــي. ووفقــا ملــا ذكــره ممثــل     ال

‘‘ تقبـل اجلـدل   العالقـة الـيت ال  ’’الفلبني، فـإن اإلحاطـة تؤكـد    

ــل الرباز    ــة، ورحــب ممث ــل بــني صــون الســالم واألمــن والتنمي ي
بالفرصة املتاحة للمجلس لدراسـة العالقـة املتبادلـة بـني ااعـة      

. ورأى ممثّــل بــنن أن الســالم واألمــن    )٢(والرتاعــات املســلحة 
ــدان       ــد يف البل ــة األم ــة االســتقرار الطويل ــل زعزع ــددان بفع مه
الواقعـــة جنـــوب الصـــحراء الكـــربى نتيجـــة الجتمـــاع أثـــر       

ل البقـــاء الصـــراعات واألوضـــاع املناخيـــة والنضـــال مـــن أجـــ 
ــل )٣(والســيطرة علــى املــوارد الشــحيحة املتاحــة   . واعتــرف ممثّ

ــديات     ــدرس التحـ ــاول بالـ ــن مل يتنـ ــس األمـ ــأن جملـ ــا بـ رومانيـ
اإلنسانية إالّ أنـه أعلـن أن الـس يرحـب بالفرصـة املتاحـة لـه        
لكـــي يحـــاط علمـــا بالتحـــديات اإلنســـانية ودراســـتها، تلـــك 

ة للســالم واألمــن التحــديات الــيت قــد تشــكّل ديــدات خطــري
ــتقرار ــباب     )٤(واالسـ ــدة إن األسـ ــة املتحـ ــل اململكـ ــال ممثـ . وقـ

الكامنة وراء اجلوع معقدة جدا، ولكن ما من شك يف أن هلـا  
ومهـــا الشـــاغل  -صـــالت وثيقـــة بـــاحلكم وبالســـلم واألمـــن  

. ويف رأي ممثـــل الصـــني، ينبغـــي   )٥(الرئيســـي لـــس األمـــن  
__________ 

  )١(  S/PV.5220  ٢٠و ١٧ت والصـــفحا  ٧إىل  ٣، الصـــفحات مـــن 
 .٢٧ و

 (الربازيل). ١١(الفلبني)؛ والصفحة  ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢(  

 .١٩فحة املرجع نفسه، الص  )٣(  

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤(  

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥(  

الصـراعات يف القـارة    للمجلس أن يسلّم بالعالقة املباشـرة بـني  
  .)٦(األفريقية ومسألة األزمات الغذائية

وقال ممثل اململكة املتحدة إن الس ينبغـي أن يكـون     
قادرا بشكل أفضل على التنبؤ بوقوع الصراعات ومنعهـا قبـل   
نشــوا، وأشــار ممثــل بــنن إىل أن مصــداقية األمــم املتحــدة،       

ه علـى منـع   وخاصة جملـس األمـن، ستسـتفيد مـن تعزيـز قدراتـ      
. ودعــا ممــثال اليابــان واليونــان إىل إجيــاد )٧(نشــوب الصــراعات

سبل انتصاف شاملة من أجل التصدي هلذه املشـكلة املعقـدة،   
يف حني رأت ممثلة الواليـات املتحـدة أنـه علـى اتمـع الـدويل       
أن يضع أدوات مرنة السـتيعاب األسـباب اخلاصـة الـيت تنفـرد      

  .)٨(ا كل أزمة

ــل     ــدد ممثـ ــات   وشـ ــي للمنازعـ ــه ال ينبغـ ــى أنـ ــنن علـ بـ
السياسية أن تؤثر يف مسألة إيصال املسـاعدة اإلنسـانية، ورأى   
ــن أدوات    ــذاء أداة مـ ــبح الغـ ــه ينبغـــي أال يصـ ــر أنـ ممثـــل اجلزائـ

  .)٩(الدبلوماسية أو اإلكراه

وأعرب عـدد مـن أعضـاء الـس عـن قلقهـم بصـورة          
بنحــو  ســيما يف مــا يتعلــق خاصــة مــن األزمــة يف زمبــابوي، ال

شــخص أصــبحوا بــال مــأوى يف اآلونــة األخــرية،   ٢٧٥ ٠٠٠
  األمر الذي تسبب يف تفاقم تدهور احلالة اإلنسانية هناك.

__________ 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  

 ١٤(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٤إىل  ١٢الصــفحات مــن   )٧(  
 (بنن).

ــفحة    )٨(   ــه، الصـــ ــع نفســـ ــفحتان   ١٦املرجـــ ــان)، الصـــ  ١٧(اليابـــ
 ة).املتحد  (الواليات ٢١و ٢٠(اليونان)؛ والصفحتان ١٨و

 (اجلزائر). ١٩(بنن)؛ الصفحة  ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  
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  السالم واألمن يف أفريقيا -جيم 

)١(اإلجراءات التمهيدية
  

  
املعقـودة   ٥٧٤٩املداوالت الـيت دارت يف اجللسـة     

  ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٥يف 

موجهـة   ٢٠٠٧أيلول/سـبتمرب   ١٩يف رسالة مؤرخـة    
، أشــار ممثــل فرنســا إىل أن نقاشــا بشــأن     )٢(إىل األمــني العــام 

سـيعقد يف الـس يـوم    “ السالم واألمـن يف أفريقيـا  ”موضوع 
ــوال    ٢٥ ــي، نيكـــ ــرئيس الفرنســـ ــة الـــ ــبتمرب برئاســـ أيلول/ســـ

ســـاركوزي. وتضـــمنت الرســـالة ورقـــة مفاهيميـــة ترمـــي إىل  
عــن التحــديات الرئيســية الــيت توجيــه مســار املناقشــة، وأســئلة 

تواجه السالم واألمن يف أفريقيا وسبل جماة هذه التحـديات،  
  مثل تعزيز الشراكات الفعالة بني األمم املتحدة وأفريقيا.

 أيلـــــــول/ ٢٥، املعقـــــــودة يف ٥٧٤٩ويف اجللســـــــة   

، )٣(على مسـتوى رؤسـاء الـدول واحلكومـات     ٢٠٠٧ سبتمرب
ــالة املـــذكورة أ  ــه.  أدرج الـــس الرسـ عـــاله يف جـــدول أعمالـ

وأدىل مجيع أعضاء الس ببيانات، وكذلك فعل األمـني العـام   
  ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي.

__________ 

للنظـر   ٢٠٠٥أيلول/سـبتمرب   ١٤املعقـودة يف   ٥٢٦١يف اجللسة   )١(  
، “األخطار اليت دد السـالم واألمـن الـدوليني   ”يف البند املعنون 

تنــاول الــس مســألة الســالم واألمــن يف أفريقيــا واعتمــد القــرار   
ــذا٢٠٠٥( ١٦٢٥ ــرع    ) يف ه ــر الف ــار  ٥٣الشــأن. انظ (األخط

 اليت دد السالم واألمن الدوليني) من هذا الفصل.

  )٢(  S/2007/552. 

مثّلت كل من إندونيسيا وبنما وجنوب أفريقيا وسلوفاكيا وغانا   )٣(  
ها؛ ومثّـل  وفرنسا والكونغو والواليات املتحـدة األمريكيـة برئيسـ   

قطر أمريها؛ ومثّـل كـل مـن إيطاليـا وبلجيكـا رئيسـا وزرائهمـا؛        
ــة؛ ومثّــل     ــرا الشــؤون اخلارجي ومثّــل االحتــاد الروســي وبــريو وزي
ــة والكمنولــث؛    ــر الدولــة يف وزارة اخلارجي اململكــة املتحــدة وزي
ومثّل الصـني نائـب وزيـر الشـؤون اخلارجيـة. وأدىل رئـيس غانـا        

 اد األفريقي.ببيان بصفته رئيس االحت

وأشار رئيس الس (فرنسا) إىل أن مؤمتر القمـة هـذا     
ــدت يف       ــة عق ــؤمترات قمــة مماثل ــد م ــن نوعــه، بع ــع م هــو الراب

  .٢٠٠٥ و ٢٠٠٠  و ١٩٩٢األعوام 

ام أنـه علـى الـرغم مـن أن العديـد      مث أوضح األمني الع  
من البلـدان األفريقيـة تواجـه حتـديات تتعلـق بالسـالم واألمـن،        
مثــة بعــض البــوادر الــيت تبعــث علــى الســرور أيضــا. ويف حــني   
تعمـل األمــم املتحــدة مـع االحتــاد األفريقــي مـن أجــل مواجهــة    
الصـــراعات علـــى حنـــو أفضـــل، مثـــل تشـــكيل قـــوة احتياطيـــة 

العـام إنـه يعتـزم أيضـا اقتـراح تعزيـز إدارة        أفريقية، قال األمـني 
الشــؤون السياســية مــن أجــل حتســني االســتفادة مــن املســاعي   
احلميــدة، وتشــجيع منــع نشــوب الصــراعات. وســتظل األمــم   

  .)٤(املتحدة ملتزمة بالتنمية وبناء السالم يف أفريقيا

وأشاد املتكلمون بالتعـاون الوثيـق بـني األمـم املتحـدة        
قي، وأعربـوا عـن تقـديرهم لكـون األمـني العـام       واالحتاد األفري

ــور،       ــة دارف ــا، وال ســيما ألزم ــا ألفريقي ــة علي ــد أعطــى أولوي ق
  وشددوا مجيعا على احلاجة إىل مواصلة تعزيز هذه الشراكة.

ــال ممثـــل جنـــوب أفريقيـــا إن أفريقيـــا تفتقـــر إىل         وقـ
القدرات واملوارد من أجل التعامل مع الصراعات علـى الـرغم   

د اليت تبذهلا يف سبيل حتقيق السالم واالستقرار علـى  من اجلهو
. وقد أعرب عن هـذا الـرأي العديـد مـن املـتكلمني      )٥(أراضيها

الذين اتفقوا على احلاجة إىل تعزيز بناء القـدرات واملؤسسـات   
__________ 

  )٤(  S/PV.5749 ٣و  ٢، الصفحتان. 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٥(  
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ـــ   ــتمكّن م ــي تـ ــا كـ ــة  يف أفريقيـ ــات الداخليـ ــدي لألزمـ ن التصـ
  .  )٦(أفضل  بصورة

ــة با     ــادة األفارق ــب الق ــم  يف حــني رح لتعــاون مــع األم
ــن يف     ــالم واألمـ ــن السـ ــؤولية األوىل عـ ــدة، رأوا أن املسـ املتحـ

. وأكّـد ممثـل جنـوب    )٧(القارة تقع على عاتق الدول األفريقيـة 
أفريقيا أن أفريقيـا ملتزمـة مبعاجلـة مشـاكلها اخلاصـة. ويف هـذا       
الصدد، ذكر عددا من املبادرات األفريقية الناجحـة يف كـوت   

ورونــدي ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة    ديفــوار وليربيــا وب 
.وأعــرب ممثــل بنمــا عــن رأي مفــاده أن مســتقبل  )٨(والســودان

ــة، إالّ أن     ــعوب األفريقيـ ــى الشـ ــاس علـ ــد باألسـ ــا يعتمـ أفريقيـ
باستطاعة اتمع الدويل أن يقوم بدور هام يف العمل مع هـذه  

، وقـال ممثـل فرنسـا    )٩(القارة من أجـل حتقيـق آماهلـا املسـتقبلية    
ه ال يرى أي تنـاقض بـني حشـد املسـاعدة مـن أجـل أفريقيـا        إن

ــة الــدول األفريقيــة يف أن تــتحكم مبصــريها بنفســها   . )١٠(ورغب
ــده ألن      ــه، عــن تأيي ــل االحتــاد الروســي، مــن جانب وأعــرب ممث
يكون للدول األفريقية دور أكثـر نشـاطا واسـتجابة يف املضـي     

ــزع الســال       ــق أهــداف املصــاحلة الوطنيــة ون ــدما حنــو حتقي ح قُ
  .  )١١(واحلكم الرشيد
__________ 

(إيطاليا)؛  ١٠(إندونيسيا)؛ والصفحة  ٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  
(االحتــــاد الروســــي)؛  ١٥(قطــــر)؛ والصــــفحة  ١١والصــــفحة 
(مفوضــــية االحتــــاد  ٢٠(الصــــني)؛ والصــــفحة  ١٦والصــــفحة 
 األفريقي).

 ٥(االحتـــاد األفريقـــي)؛ والصـــفحة  ٣املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٧(  
 ٢٠(الكونغـــو)؛ والصـــفحة  ١٤(جنـــوب أفريقيـــا)؛ والصـــفحة 

 (مفوضية االحتاد األفريقي).

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٠(  

 .١٥رجع نفسه، الصفحة امل  )١١(  

وركّز معظم املتكلمني يف بيانـام علـى أزمـة دارفـور       
واحلالة يف الصومال. وأشار العديد منهم إىل أنه جيري اختبـار  
التعاون بني األمم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي يف دارفـور، وأن     
ــوفر إطــارا للتعــاون يف      ــد ت القــوات املختلطــة حلفــظ الســالم ق

رغم ذلك، أعرب رئيس االحتـاد األفريقـي عـن    . و)١٢(املستقبل
قلقه من أن الدعم املوعود الـذي قدمـه حـىت اآلن الشـركاء يف     
ــدارفور        ــة ب ــوات األفريقي ــز الق ــن أجــل جتهي ــدويل م ــع ال اتم
ــا      ــا، كمــا أن وصــوله اســتغرق وقت ــها جــوا مل يكــن كافي ونقل
طويالً. ويف ما يتعلق باحلالة يف الصومال، حـثّ جملـس األمـن    

لى التدخل وضمان أن يسـتعاض عـن بعثـة االحتـاد األفريقـي      ع
يف الصومال بعمليـة مـن عمليـات حفـظ السـالم حبلـول أوائـل        

. ودعـا الكـثري مـن املـتكلمني اآلخـرين أيضـا       )١٣(السنة القادمة
إىل تقدمي الدعم إىل االحتاد األفريقي وجهود حفظ السـالم يف  

  .  )١٤(الصومال

ــات املتحــدة     ــل الوالي ــب ممث ــة االحتــاد    ورح بنشــر بعث
جنــدي  ٧ ٠٠٠األفريقــي يف الســودان، ولكنــه حــذر مــن أن  

إذا كنـتم تعتقـدون أن مـا حيـدث علـى األرض      ”غري كـافيني،  
ودعــا حكومــة الســودان إىل تيســري نشــر “. هــو إبــادة مجاعيــة

قوة قوية حلفظ السالم مـن أجـل إنقـاذ األرواح، وشـدد علـى      
رفـــور أكثـــر ضـــرورة أن يكـــون الضـــغط ملســـاعدة شـــعب دا 

ــة املتحــدة   )١٥(اتســاقا ــلُ اململك ــك ممث ــذا )١٦(. وردد ذل . ويف ه
__________ 

ــفحة    )١٢(   ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ٢املرجــ ــام)؛ والصــ ــني العــ  ٦(األمــ
ــفحة   ــيا)؛ والصــــ ــفحة   ١٠(إندونيســــ ــا)؛ والصــــ  ١٥(إيطاليــــ

 (اململكة املتحدة). ١٨الروسي)؛ والصفحة   (االحتاد

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

ــفحة     )١٤(   ــه، الصـــ ــع نفســـ ــا)؛ والصـــــفحة   ١٠املرجـــ  ١٤(إيطاليـــ
(مفوضــية  ٢٠(فرنســا)؛ والصــفحة   ١٩؛ والصــفحة (الكونغــو)

 االحتاد األفريقي).

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  
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الصدد، قال رئيس االحتاد األفريقي إن االحتـاد األفريقـي كـان    
قد طلب مـن السـودانيني أن يتحلـوا بالثقـة، وإنـه ال يشـك يف       

. وباإلضـافة إىل ذلـك، رحـب    )١٧(املتحدة تنفيذ قرارات األمم
ار الــذي اتخــذه الــس يف وقــت  العديــد مــن املــتكلمني بــالقر 

سابق وأنشأ مبوجبـه وجـودا دوليـا متعـدد األبعـاد يف كـل مـن        
تشـاد ومجهوريـة أفريقيــا الوسـطي ـدف وقــف امتـداد اآلثــار      

  .)١٨(غري املباشرة ألزمة دارفور

ــادي      ــو االقتصـ ــون إىل أن النمـ ــار املتكلمـ ــريا أشـ وأخـ
. )١٩(اعوالتقدم االجتماعي قد يساعدان يف منع نشـوب الصـر  

وأكّد بعضـهم أنـه مـن األمهيـة مبكـان النظـر يف مظـامل املاضـي         
. واعتــرب ممثــل بلجيكــا أن )٢٠(ومكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب

التشــــهري والفضــــح غــــري كــــافيني: فالعقــــاب أمــــر أساســــي   
__________ 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  

 ١٣(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ٨املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٨(  
 ١٨(الكونغــــــو)؛ والصــــــفحة    ١٤(بلجيكــــــا)؛ والصــــــفحة   

 ملتحدة).ا  (اململكة

 ٦(االحتـــاد األفريقـــي)؛ والصـــفحة  ٣املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )١٩(  
 ١٣(ســــــلوفاكيا)؛ والصــــــفحة  ٧(إندونيســــــيا)؛ والصــــــفحة 

(الكونغــــو واالحتــــاد الروســــي)؛    ١٤(بلجيكــــا)؛ والصــــفحة  
 (الصني). ١٦والصفحة 

ــه، الصـــــفحة    )٢٠(   ــلوفاكيا)؛ والصـــــفحة  ٦املرجـــــع نفســـ  ١٠(ســـ
 ١٥)؛ والصــــــــفحة (بــــــــريو ١٤ (بلجيكــــــــا)؛ والصــــــــفحة 

 (فرنسا). ٩املتحدة)؛ والصفحة   (اململكة

وللمحكمة اجلنائية الدوليـة دور هـام عليهـا االضـطالع بـه يف      
واململكـــة  . وأعـــرب ممثلـــو ســـلوفاكيا وبنمـــا)٢١(هـــذا الصـــدد

املتحدة عن قلقهـم الشـديد إزاء احلالـة اإلنسـانية املتـدهورة يف      
زمبابوي، وحثّـت اململكـة املتحـدة األمـني العـام علـى إرسـال        

  .)٢٢(بعثة إنسانية إىل هناك

وأشــار رئـــيس مفوضـــية االحتـــاد األفريقـــي يف البيـــان    
الـذي أدىل بـه يف ختـام املناقشـة إىل أن عمليـات السـالم متــول       

حدة تلو األخرى، وبالتايل كـان نشـرها بطيئـاً جـدا. ومـع      الوا
وجـوب مسـاعدة أفريقيـا، فـإن ذلـك      ذلك، وعلى الـرغم مـن   

فيهــا ألن أفريقيــا، حســبما قــال،  يــربر أي تــدخل عشــوائي  ال
وأشـار أيضـا إىل أنـه علـى األمـم      ‘‘. ملعبـا ألي أحـد  ’’تعد  مل

بأسـلوب   املتحدة أن تعيد النظـر يف الفصـل الثـامن مـن امليثـاق     
يتســم باالبتكــار وأن تــدمج يف مجيــع أعماهلــا مكونــا إقليميــا.   
ويف الوقــت عينــه، ال بــد مــن أن تســفر ديناميــة التكامــل عــن    
ــا يف      ــة حاليـ ــة العاملـ ــكرية األجنبيـ ــد العسـ ــيض يف القواعـ ختفـ
أفريقيــا. واختــتم حديثــه بــالقول إنــه يأمــل أن يكــون ألفريقيــا  

  .)٢٣(من األياممتثيل دائم يف جملس األمن يف يوم 
__________ 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢١(  

، علـى  ١٥، والصـفحة  ١٢، والصفحة ٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢(  
 التوايل.

 .٢١إىل  ١٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٣(  

    




