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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(  

    




