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  احلالة يف أفريقيا -  ١٤    
  اإلجراءات األولية    

  
(اجللسـة   ١٩٩٧ أيلول/سـبتمرب  ٢٥املقرر املؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٨١٩
ــ   ــودة يف ، ٣٨١٩ ةيف اجللسـ ــبتمرب  ٢٥املعقـ أيلول/سـ
ــاهم الـــذي  ١٩٩٧ ــا للتفـ ــه يف   وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ كـ

ــه  اجملأدرج  الســابقة، مشــاورات اجمللــس لــس يف جــدول أعمال
ــون   ــد املعن ــا ”البن ــة يف أفريقي ــاد جــدول   “احلال . وعقــب اعتم

مت التوصــل إليــه يف  كــان قــد األعمــال، ووفقــا للتفــاهم الــذي 
ــاورات ــس مشـ ــرت     اجمللـ ــيد روبـ ــس السـ ــا اجمللـ ــابقة، دعـ السـ

ــرئيس احلــايل      ــابوي وال ــة زمب ــيس مجهوري ــايب، رئ ــة ملموغ نظم
ــة، والســيد ســليم أمحــد ســليم، األمــني العــام     الوحــدة األفريقي

  طاولة اجمللس. حولللمنظمة، إىل شغل مقعدمها 
جملـس األمـن    وقالـت الرئيسـة (الواليـات املتحـدة) إنّ      

يعقـــد أول اجتماعاتـــه الوزاريـــة عـــن أفريقيـــا. ويـــأيت هـــذا       
االجتماع غري املسبوق يف وقت توجد فيـه شـراكة جديـدة يف    
املســؤولية الدوليــة، يشــترك فيهــا كــل أعضــاء اجمللــس واجملتمــع 
الدويل برمته. وقالت إنّ وفـد بلـدها يعتقـد اعتقـادا جازمـا أنّ      

ــت  ــود املشـ ــتحفز اجلهـ ــات سـ ــاعدة  املناقشـ ــة إىل مسـ ركة الراميـ
ــؤه الســالم       ــى وضــع أســس مســتقبل مل ــم عل الشــعوب واألم
والرخــاء. مث وّجهــت انتبــاه أعضــاء اجمللــس إىل رســالة مؤرخــة 

موّجهة إىل رئيس جملس األمن مـن   ١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ٢٢
نفـس التـاريخ موجهـة     حتمـل حييل هبا رسالة  )١(ممثل األرجنتني

التجـارة  العالقات اخلارجيـة و  إىل رئيس جملس األمن من وزير
يف األرجنتني، يؤيد فيها مبـادرة عقـد    الدولية والشؤون الدينية

اجتماع لوزراء خارجية الـدول األعضـاء يف اجمللـس مـن أجـل      
  تعزيز السالم واألمن يف أفريقيا.

__________ 

  )١(  S/1997/730.  

ــابوي،       ــيس زمب ــايب، رئ ــرئيس موغ ــتح ال  املناقشــةوافت
ري خــاص فتوّجــه بالشــكر للمجلــس علــى عقــد اجتمــاع وزا 

ــد    ــراكة جدي ــدء ش ــرض ب ــة الوحــ   ةبغ ــني منظم ــة ب دة األفريقي
جلســات جملــس األمــن ومناقشــاته   واألمــم املتحــدة. وقــال إن 
ُتعقــد يف املاضــي غالبــا علــى  كانــت املعنيــة بالقضــايا األفريقيــة

أساس خمصص وُتكرَّس ملعاجلة األزمات والصـراعات املسـلحة   
 خمتلـف  اصاخلـ اع جتمـ االاليت تعصف ببلد تلو اآلخر. بيد أن 

ــد       ــة تعي ــة هنضــة أفريقي ــه ُيعقــد علــى خلفي ــد ألن علــى حنــو فري
تشكيل اجملتمعات األفريقية، بل وعالقات القارة ببقيـة العـامل.   

أن تتـوىل  متابعة قرار أفريقيـا   جرتففي جمال السالم واألمن، 
مـن املسـؤولية يف حـل األزمـات األفريقيـة، مبـا يف ذلـك         مزيدا

بــإدراك تــام لعالقــة التعــايش القائمــة بــني   الرتاعــات املســلحة، 
البلــدان األفريقيــة ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة واألمــم املتحــدة. 

أنّ جملـس األمـن مكلّـف باملسـؤولية الرئيسـية       أشـار إىل ولكّنه 
عن صـون السـالم واألمـن الـدوليني، ومـن مث ال ميكـن إطالقـا        
أن تكــون هنــاك خطــة أفريقيــة خالصــة للســالم؛ بــل ســتكون   

اك خطة األمـم املتحـدة الـيت يشـترك فيهـا ويـدعمها اجملتمـع        هن
الدويل بأسره. وهـذا هـو الفهـم السـائد لـدى منظمـة الوحـدة        
األفريقيــة يف مــا يتعلــق بأحكــام الفصــل الســابع مــن امليثــاق        
ومبيثـــاق التعـــاون بـــني األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـــة. 

ن أمهيــة وأوضــح أنّ أعضــاء منظمــة الوحــدة األفريقيــة يولــو     
خاصة إلحالل السالم واألمن على مجيع املستويات مـن أجـل   

 ،مــع ذلــك  ،بلــوغ النمــو االقتصــادي والتنميــة. وقــال إّنهــم     
يؤمنون إميانـا راسـخا بـأنّ هـدفهم ال ميكـن بلوغـه يف ظـروف        
مــن الفقــر املــدقع كــاليت تســود يف املنطقــة وبــأنّ وجــود قــارة    

يكون  فضل مامستقرة سياسيا ومزدهرة هو الذي سيسهم كأ
يف حتقيـق درجـة أكـرب مـن السـالم واألمـن العـامليني. وقــال إنّ        
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مثـــل اجلماعـــة  ،أفريقيـــا قامـــت عـــن طريـــق جتمعـــات إقليميـــة
اإلمنائية للجنوب األفريقـي واجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب      

بتنشيط آليات دون إقليميـة حبثـا عـن حلـول ألزمـات       ،أفريقيا
األفريقية أيضـا إىل القيـام    دون إقليمية. وسعت منظمة الوحدة

بدورها يف هذه اجلهود. ولكن مثة حاجـة للـدعم الـدويل هلـذه     
اجلهود، مبا يف ذلك يف جمال بنـاء القـدرات، حـىت تـؤدي هـذه      
املؤسسات واآلليات دورها. وشدد أيضا على أّنه على الـرغم  
مــن أنّ أغلبيــة البلــدان األفريقيــة قــد شــرعت يف تنفيــذ بــرامج   

كلي االقتصادي، فإنّ احلاجـة ماسـة لالسـتثمار يف    للتكّيف اهلي
تنميـة البنيــة التحتيــة. وســيتعّزز جنــاح هــذه السياســات بدرجــة  
كـبرية عـن طريــق حتسـني الـدعم املقــّدم مـن املؤسسـات املاليــة       

، نظّـم  ١٩٩٠الدولية والدوائر املاحنة. وأشار إىل أّنه منذ عـام  
ة، إال أنّ ذلـك  بلدا أفريقيا انتخابات حرة ونزيه ٢٠أكثر من 

مل يكن احلل السحري الـذي متنـاه الـبعض، والسـبب يعـود يف      
ذلك بقدر كـبري إىل الظـروف االقتصـادية السـائدة يف القـارة.      
ــه مل يعــد هنــاك جمــال     ويف هــذا الصــدد، أكّــد املــتكلّم علــى أّن
للقبــول باألنظمــة الــيت تولــت الســلطة بوســائل غــري دميقراطيــة  

م املتحدة واجملتمـع الـدويل عمومـا    وغري دستورية. وينبغي لألم
أن يساعدا البلدان األفريقية على كفالـة أن تصـبح الدميقراطيـة    
عمليـــة ال ميكـــن عكـــس اجتاههـــا. ويف اخلتـــام، قـــال الـــرئيس  
موغــايب إنّ أفريقيـــا ال تطلــب الصـــدقة وإمنــا تطلـــب شـــراكة    
جديدة تعود بالنفع علـى الطـرفني. ومثـة اهتمـام عـاملي متزايـد       

ر يف البلدان األفريقيـة والـدخول يف مبـادالت جتاريـة     باالستثما
معهــا، وهــذا أمــر حمــل ترحــاب وتشــجيع. ومــع اتســاع آفــاق  

ــة واالســتقرار  ــة، ســتنمو   الســلم والدميقراطي ــارة األفريقي يف الق
شــــك بيئــــة مواتيــــة لالســــتثمارات اآلمنــــة واملرحبــــة يف   بــــال

  .)٢(أفريقيا

__________ 

  )٢(  S/PV.3819 ٥إىل  ٣، الصفحات.  

يقيـا وعالقاهتـا   وقال األمني العام لألمم املتحـدة إنّ أفر   
مع بقية العامل آخـذة يف التغـيري. وبالتـايل فـإنّ الوقـت مناسـب       
لبحث السبل اليت يستطيع هبـا اجملتمـع الـدويل دعـم ومسـاعدة      
ــام إىل       ــني الع ــار األم ــة. وأش ــذه املرحل ــة يف ه ــدان األفريقي البل
التوافـــق اجلديـــد يف اآلراء بشـــأن ضـــرورة أن يتـــوىل األفارقـــة  

أن  موضـحا عـن حـلّ املشـاكل اإلقليميـة،      املسؤولية األساسـية 
هــذا التوافــق يضــع أيضــا مســؤوليات علــى عــاتق كــل مــن         
احلكومات األفريقية وحكومات مـن خـارج أفريقيـا. فأفريقيـا     
هــي املنطقــة الوحيــدة يف العــامل الــيت يتوقــع أن يســتفحل فيهــا   
الفقر؛ وعلى الـرغم مـن التقـدم احملـرز فـإنّ الرتاعـات املسـلحة        

قرار السياسي ال يـزاالن مينعـان بعـض البلـدان مـن      وعدم االست
ظـــل التنميـــة االقتصـــادية هشـــة، املضـــي يف ســـبيل التقـــدم. وت

تزال حركات تنقل الالجـئني واملهجـرين الواسـعة النطـاق      وال
مســتمرة يف بعــض أجــزاء القــارة. وعــالوة علــى ذلــك، بــدأت 
الرتعــات القوميــة تتزايــد تصــحبها انشــقاقات بــني اجلماعــات   

ية اليت تصارع مـن أجـل السـلطة االقتصـادية والسياسـية.      العرق
وهتدد الرتاعـات الداخليـة متاسـك تلـك البلـدان، بـل وبقاءهـا.        

ّنــه علــى الــرغم مــن أنّ احلكومــات  وقــال األمــني العــام أيضــا إ
ســؤولية الرئيســية عــن تعبئــة    والشــعوب األفريقيــة تتقاســم امل  

التمويــل  يظــلالداخليــة وزيادهتــا إىل أقصــى حــّد،     مواردهــا
اخلـــارجي مـــن القطـــاعني العـــام واخلـــاص كليهمـــا ضـــروريا.  
ولذلك ينبغي جمللس األمن واألمم املتحدة واجملتمـع الـدويل أن   
يستجيبوا بسرعة وفعالية لنداء أفريقيا. وقـال األمـني العـام إّنـه     
سيواصــل مــن جانبــه إطــالع اجمللــس علــى التطــورات املتعلقــة   

ذ إجــراء ســريع ملنــع تفــاقم  بالســالم واألمــن الــيت تتطلــب اختــا 
ـــ  ه بعـــد األزمـــات اإلنســـانية الـــيت  الرتاعـــات. وشـــدد علـــى أّن

يف الســنوات األخــرية، مل تعــد  تالــيت حــدثيســبق هلــا مثيــل  مل
حت ضـــرورة بأصـــ بـــل -الدبلوماســـية الوقائيـــة جمـــرد خيـــار 
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حيويــة. ولــذلك دعــا اجمللــس إىل دعــم جهــود منظمــة الوحــدة 
  .  )٣(ال الدبلوماسية الوقائيةاألفريقية وتعزيز قدرهتا يف جم

وقال األمني العام ملنظمـة الوحـدة األفريقيـة إنّ قضـايا       
السالم واألمن واالستقرار ومشاكل التنميـة االقتصـادية ينبغـي    

تـأجج يف  تأن تعاجل بصورة متزامنـة. فالرتاعـات الـيت مـا فتئـت      
يف خسـائر وأضـرار يتعـذر جربهـا      تبعض أجزاء القـارة تسـبب  

يــث حبويف مــآس إنســانية أليمــة    ميكــن إصــالحه ال دمــاريف و
محلــت ماليــني النــاس علــى العــيش يف املنفــى. ولــذلك ينبغــي    
للمجتمع الدويل أن جيّمع موارده للعمل معا وعن كثب علـى  
التصدي لتلك األزمات وتعزيز السالم واألمـن واالسـتقرار يف   

ار املنطقة. وأشار إىل أّنه على الـرغم مـن أنّ أفريقيـا، علـى غـر     
أي منطقــة أخــرى، مســؤولة عــن التصــدي للمشــاكل اخلاصــة 
ــها عـــن     ــعها أن تنـــأى بنفسـ ــدة ال يسـ ــإن األمـــم املتحـ ــا، فـ هبـ
مسؤولياهتا جتاه القارة مبوجب امليثاق. ويف مـا يتعلـق بالتعـاون    

إنـه  بني األمم املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقيـة، قـال املـتكلّم    
متشــيا مــع أحكــام  ينبغــي للمنظمــتني أن تقيمــا شــراكة جديــدة

الفصــل الثــامن مــن ميثــاق األمــم املتحــدة ومــع خطــة الســالم.  
وينبغـي هلـذا التعــاون أن يركّـز علـى التصــدي ألعمـال العنــف      
والرتاعات الراهنـة. وينبغـي لـه أيضـا أن يـويل اهتمامـا متزايـدا        
للدبلوماسية الوقائية والعمـل الوقـائي واالنتشـار الوقـائي، وأن     

نــاء قــدرة مشــتركة إلعــادة اإلعمــار وبنــاء ُيعــاد توجيهــه حنــو ب
  .)٤(السالم بعد انتهاء الرتاع

وقال ممثل الصني إنّ وفد بلده يؤيـد البلـدان األفريقيـة      
يف اختيارها لنظمها السياسـية، ويعـارض أي تـدخل أجـنيب يف     
شؤوهنا الداخلية. وهو يدعم أيضـا جهودهـا، وجهـود منظمـة     

ربيـة واملنظمـات اإلقليميـة    الوحدة األفريقية وجامعة الـدول الع 
ــلمية.   األخـــرى، الراميـــة إىل حســـم الرتاعـــات بالوســـائل السـ

__________ 

  .٧إىل  ٥املرجع نفسه، الصفحات   )٣(  
  .٩إىل  ٧املرجع نفسه، الصفحات   )٤(  

وينبغي للمجتمع الدويل، مبا فيه األمم املتحدة، أن يويل مزيـدا  
من االهتمام للقضـايا األفريقيـة؛ وأن يـدرس جبديـة مقترحـات      
البلدان األفريقية ومطالبها؛ وأن يدعم وينسق جهودها حلمايـة  

ألمـــن اإلقليمـــيني؛ وأن حيتـــرم بالكامـــل ســــيادهتا     الســـالم وا 
  .)٥(وسالمة أراضيها

وقال ممثل كوستاريكا إنّ اجمللس يكـّرس معظـم وقتـه      
للمسائل األفريقية املدرجة على جـدول أعمالـه، أي األزمـات    

االقتصـادية الـيت تـثري الرتاعـات املسـلحة. وكـل        - االجتماعية
ري الــذي طــرأ علــى مســألة مــن تلــك املســائل تبــّين مــدى التغــي 

مفـــاهيم اجمللـــس وممارســـات عملـــه، وكيفيـــة تفســـري ســـلطاته 
والتزاماتــه وواجباتــه مبوجــب الفصــلني الســادس والســابع مــن   

  .)٦(امليثاق
وقال ممثل مصر إنّ أفريقيـا قطعـت خطـوات هامـة يف       

ســبيل التصــدي لقضــايا رئيســية ثــالث هــي: التســوية الســلمية 
الجــئني؛ وحتقيــق التنميــة  للرتاعــات اإلقليميــة وحــل مشــكل ال 

االقتصادية واالجتماعية؛ وإرساء الدميقراطيـة واحتـرام حقـوق    
اإلنسان من قبل اجملتمعات األفريقية. وأبرزت هذه التطـورات  
ــن       ــها م ــة ومتكين ــة الوحــدة األفريقي ــز دور منظم ضــرورة تعزي
الدعم السياسي واملادي والتقين لتحسـني قـدراهتا علـى تسـوية     

سـلّم املـتكلم   من إطـار أفريقـي. و  شـاكل ضـ  الرتاعات وحـل امل 
بــأن أفريقيــا حتتــاج إىل القيــام بــدور أكــرب يف املســائل األمنيــة،  

احلفـاظ   عـن أشار إىل أنّ اجمللس عليـه املسـؤولية األوىل    أنه إال
علــى الســالم واألمــن الــدوليني. واملطلــوب هــو شــراكة تعــّزز   
 القـــدرات األفريقيـــة يف جمـــال منـــع نشـــوب الرتاعـــات وصـــنع
السالم يف القـارة. ويف اخلتـام، قـال إنّ الـدول األفريقيـة تنشـد       
الدميقراطية على املستوى الدويل أيضا؛ ومن هذا املنطلـق يـأيت   
موقفها اجلماعي املساند لعملية إصالح األمـم املتحـدة وإعـادة    

__________ 

  .١٢إىل  ١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٥(  
  .١٢رجع نفسه، الصفحة امل  )٦(  
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هيكلة جملس األمن وحتقيق متثيل أكثر عدالة لكافة اجملموعـات  
يقيا، سواء بالنسبة للمقاعـد الدائمـة أو   يف اجمللس ، مبا فيها أفر

  .)٧(غري الدائمة
وقال ممثل فرنسا إن خفض املساعدة اإلمنائيـة الدوليـة     

ــارة يف إجــراء       ــه الق ــت شــرعت في ــا، يف وق ــة إىل أفريقي املقدم
ــدة     ــن حـ ــد مـ ــأنه أن يزيـ ــن شـ ــي، مـ عمليـــات إصـــالح هيكلـ
ا التوترات واألزمات فيها. فقد أثبتـت الـدول األفريقيـة إرادهتـ    

ــات      ــات وتســويتها، وواصــلت اجملموع ــع نشــوب الرتاع يف من
اإلقليميــة مثــل منظمــة الوحــدة األفريقيــة القيــام بــدور متزايــد    
وإجيــايب يف عــدد كــبري مــن احلــاالت احلساســة. لــذلك ينبغــي    
تشجيع هذه التطورات اإلجيابية. وال ينبغي أن يتخلـى اجملتمـع   

على العكس جيب الدويل أيضا عن مسؤولياته جتاه القارة، بل 
أن يشــــترك ويتــــدخل يف حــــاالت الرتاعــــات حاملــــا تســــمح 
الظروف حبضـوره الفعـال. وقـال إنّ حكومـة بلـده تعمـل مـن        
ناحيتــها دون كلــل للمســاعدة علــى منــع وقــوع األزمــات،       
وتــدفع أكثــر فــأكثر إىل تــوخي هنــج متعــدد األطــراف ملعاجلــة   

الداخليـة  دون أن تنجر إىل الصراعات باملسائل األمنية، ولكن 
  .)٨(أو أن تتدخل يف الشؤون الداخلية لشركائها األفارقة

يف  ٦٥إنّ القضـايا األفريقيـة تشـكل    ممثل كينيـا   وقال  
املائة من عمل جملس األمـن حاليـا. فحالـة أفريقيـا، الـيت تتسـم       
ــارة       ــا هــي الق ــف، تظــلّ غــري مســتقرة، وأفريقي ــالفقر والتخل ب

علـى أن تـؤّمن الغـذاء     ،دون مسـاعدة بـ  ،الوحيدة اليت ال تقدر
لسكاهنا الـذين يتزايـد عـددهم. ولكـن، علـى الـرغم مـن هـذه         
املشــاكل تعمــل البلــدان األفريقيــة جاهــدة علــى وضــع أســس    
إمنائية متينة، وهي تستحق دعم اجملتمع الـدويل. وقـال إن وفـد    
ــة دور األمــم املتحــدة باعتبارهــا      ــده يؤكــد جمــّددا علــى أمهي بل

ار ومفاوضـــات بشـــأن مســـائل احملفـــل املركـــزي إلجـــراء حـــو
__________ 

  .١٦إىل  ١٣املرجع نفسه، الصفحات   )٧(  
  .١٩إىل  ١٦املرجع نفسه، الصفحات   )٨(  

ــادية      ــة االقتصـ ــن التنميـ ــال عـ ــدوليني، فضـ ــن الـ ــالم واألمـ السـ
واالجتماعية. وهو يشدد أيضـا علـى أمهيـة العالقـة بـني األمـم       
املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقيـة وضـرورة احتـرام القـرارات     

  .)٩(اليت تتخذها هذه األخرية يف ما يتعلق بالقضايا األفريقية
احلاليـة تســلّم   املناقشــةحتــاد الروسـي إن  وقـال ممثـل اال    

باحلاجــة امللحــة إىل وضــع اســتراتيجية منســقة لصــون الســالم   
واالستقرار يف القـارة. فـاجمللس واألمـم املتحـدة اكتسـبا خـربة       
ــد       ــا بع ــهما مل يبلغ ــدول. لكن ــني ال ــة يف حســم الرتاعــات ب ثري
مســتوى التصــدي الــالزم للرتاعــات مــن اجليــل اجلديــد. فهــذه  

ت ذات طـــابع داخلـــي باألســـاس ولكنـــها قـــد تعـــرض  نزاعـــا
السالم واألمن اإلقليمـيني للخطـر. وحيتـاج اجملتمـع الـدويل إىل      
الــتفكري بصــورة مجاعيــة يف الطريقــة الــيت ميكــن هبــا تعزيــز دور 
ــة الوحـــدة    ــة، وبـــاألخص منظمـ ــة اإلقليميـ املنظمـــات األفريقيـ
ــة     ــية الوقائيـ ــالم والدبلوماسـ ــنع السـ ــود صـ ــة، يف جهـ  األفريقيـ
كليهما، والـتفكري أيضـا يف توطيـد التفاعـل بـني تلـك املنظمـة        
ــانوين       ــى أنّ األســاس الق ــتكلم عل ــدد امل ــم املتحــدة. وش واألم
لصنع السـالم ينبغـي أن يظـلّ متمـثال يف ميثـاق األمـم املتحـدة        
وقــرارات جملــس األمــن واالتفاقــات الدوليــة الثنائيــة واملتعــددة  

 قســـرية مـــن جانـــب األطـــراف. وال ينبغـــي اختـــاذ أيـــة تـــدابري
اهلياكــل اإلقليميــة مــا مل يــأذن جملــس األمــن بــذلك. وأكّــد        
املــتكلم علــى اســتعداد وفــد بلــده لإلســهام يف النــهوض بقــدرة 
أفريقيا يف جمال حفظ السالم، ولكنـه شـّدد علـى أنّ املسـاعدة     
اخلارجيـــة ينبغـــي أن ُتكّمـــل اخلطـــوات الـــيت تتخـــذها الـــدول  

  .)١٠(حملّهاال أن حتلّ  ،األفريقية نفسها
السـويد أن األفارقـة ال يريـدون معاملـة      ةممثل وذكرت  

ــةبــــخاصــــة،  ــة يمتكافئــــة: أ ل معاملــ الوصــــول إىل  إمكانيــ
وتبادل اخلـربات والتفاعـل    ،األسواق، والتعاون مع املستثمرين

__________ 

  .٢٣إىل  ٢١املرجع نفسه، الصفحات   )٩(  
  .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٠(  
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يف  هاما من دور األمم املتحـدة  نباالثقايف. وأشارت إىل أن جا
علـى السـلم    ةفظـ احملى الـ عمسـاعدة األفارقـة    يكمـن يف أفريقيا 

جهـود    بد من توجيـه لذلك الو. هتماواستعاد واألمن البشري
ذ اختـ امبـا يف ذلـك    ،منع نشـوب الصـراعات املسـلحة    حنو كربأ

ملنازعات بـني  ابيئة مواتية لتسوية  تهيئةل ة املدىطويل اءاترإج
إن اجملتمــع الــدويل،  تســلمية. وقالــبطريقــة  الــدول وداخلــها

ــا ــن،يف ذلـــك جملـــس   مبـ ــل األمـ ــحة يف   يتحمـ ــؤولية واضـ مسـ
يف مناطق أخرى من العـامل.   هو شأنهاألزمات األفريقية، كما 

 األدواتم اة اســـتخدطريقـــدرس تـــ أن األمـــم املتحـــدة علـــىو
ها، ســمعلــى حنــو أكثــر فعاليــة ملنــع الصــراعات وح هلــا املتاحــة

لـدفاع  احـاالت   الخـ  امـ فيبالتعاون مع املنظمـات اإلقليميـة. و  
ا علـى  قانونـ  وحـده هـو القـادر    ن جملـس األمـن  إفـ  عن الـنفس، 

 .)١١(استخدام القوةب يأذن  أن

نتشــر يف تبينمــا  أشــار ممثــل اململكــة املتحــدة إىل أنــه و  
ــة و  ــا الدميقراطي ــة يف ال هجــذور ومــتن الصــاحلكــم احلأفريقي قوي

العنصـري  نظام الفصل كثري من البلدان، والتفكيك السلمي لال
ي غـ بال ين، العظمـى نجـاح  ال صقص هو أحدفريقيا أيف جنوب 

يف بعـض الـدول املشـاكل احلقيقيـة الـيت       احملـرز  تقدمال يفخيأن 
 حتــدثالقــارة الوحيــدة الــيت مل  هـي  أفريقيــافمـا زالــت قائمــة.  

ل علـى مـدى العقـود    أي زيادة يف نصيب الفرد من الـدخ  اهفي
مـــن انفتـــاح  ةاســـتفاد تالقـــاراأقـــل  هـــي أفريقيـــااألخـــرية. و

ن أفريقيــا إ يقولــون بعــض احملللــني ل إن بــاالقتصــاد العــاملي.  
اسرة يف إطـار جولـة   اخل هي ستكون الكربى جنوب الصحراء

ــة     ــات اجلمركيــ ــأن التعريفــ ــام بشــ ــاق العــ ــواي لالتفــ أوروغــ
تقــدم  الــيت حققـت أقــل باعتبارهـا القــارة   ،أفريقيــاووالتجـارة.  
حيــث فالصــراعات.  عــدد مــن أنتجــت أيضــا أكــرب ،اقتصــادي

ــي ــز وكـ ــراء ويـ ــرا ن النـــاس فقـ ــة،  عـــدالتاملبدادون فقـ احلقيقيـ
 ةليلـ  دث كـل الفظـائع الـيت حتـ   ور التوتر. شتينأن  مناص من ال

__________ 

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

اإلرهــاب،  ذلــكاململكــة املتحــدة  وتــدين. ذهلــةيف اجلزائــر م
 األمن يف حياة النـاس العـاديني. وشـدد أيضـا     نيإىل حتس دعوو

صــندوق  املربمــة مــع ةالصــفقعلــى احلاجــة إىل االعتــراف بــأن 
يل يف اجلزائر خالل ذلك العقد كان هلـا أثـر خفـض    النقد الدو

 غـي بنكـثري مـن شـعبها. وأكـد كـذلك أنـه ي      لمستوى املعيشـة ل 
ــهات   وخــ ــالث جب ــى ث ــى اإلرهــاب عل : هــي ،ض احلــرب عل

ــة      ــذلك التنميــ ــية، وكــ ــاطة السياســ ــن، والوســ ــني األمــ حتســ
ــة   واالقتصــادية.  ــالث طــرق هام ــاك ث ــا هن لمجتمــع ل ميكــن هب
ــدويل أن ــاعد يف أفريي الـ ــسـ ــا. أوهلـ ــر.  قيـ ــاء علـــى الفقـ ا القضـ

ملســاعدة يف ا هـي  املعونـة. والطريقـة الثانيـة    حباجـة إىل  أفريقيـا ف
مـن دواعـي سـرور    ومنع نشوب الصـراعات وحفـظ السـالم.    

ــدة  ــة املتحـ ــراراململكـ ــة قـ ــة منظمـ ــدة األفريقيـ ــاجل الوحـ  أن تعـ
مـع األمـم املتحـدة. واجملـال الثالـث       راكتشـ مشاكل أفريقيا باال

حقـوق   وهيساعد أفريقيا  للمجتمع الدويل أن يهف الذي ميكن
 التـاريخ احلـديث ألفريقيـا    دروس قنع مـن املالدرس واإلنسان. 

حاسـم   حكومة نزيهة ومفتوحة ودميقراطيـة أمـرٌ   وجود أن هو
ــه علــى إىل لتحقيــق النجــاح. وأشــار ممثــل اململكــة املتحــدة    أن

، ردبـاملوا  نين غنـي ينيجرييـا وزائـري سـابقا بلـد     كـون  الرغم من
ن يف فقــر بسـبب ســوء احلكـم واملصــلحة   اا يعيشـ شــعبيهم فـإن 

ذكـر   ،. ويف اخلتـام اهـ وأولئـك الـذين حكم   بجانـ  منالذاتية 
املســتقبل ومشــاكل يف الوقــت احلاضــر،   يف أن هنــاك حتــديات

ــع  ــة،   نشــوء ولكــن م ــراكة حقيقي ــات   وش ــزام احلكوم ــع الت م
كـن  دوره، ميبـ  اماضطالع كـل منـه  األفريقية واجملتمع الدويل ب
 .)١٢(أفريقيا  يف أن يكون املستقبل مشرقاً

يـة  كيفال إىل اأشـارو فمـتكلمني آخـرين،    ةوحتدث عـد   
املناقشة أولويـات اجملتمـع الـدويل جتـاه أفريقيـا.       اليت أبرزت هبا

األسـباب الكامنـة وراء    ضرورة معاجلـة وشدد املتكلمون على 
ــرتال ــدائرةاعـ ــا  ات الـ ــيف أفريقيـ ــدد  معاجلـ ــد عـ ــاملة. وأكـ ة شـ

__________ 

 .٣١و  ٣٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢(  
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ــت مـــن ــة تعزكلماملـ ــة  ني علـــى أمهيـ ــات اإلقليميـ ــز دور الترتيبـ يـ
 .)١٣(اإلقليمية  ودون

، بصـفتها ممثلـة للواليـات املتحـدة، إن     ةالرئيس تقالو  
القــادة   ا يــود االســتماع بعنايــة ملــ   إىلاجملتمــع الــدويل حباجــة   

ــ ــة  نوواملواطنـ ــهاألفارقـ ــواجههم بشـــأن األزمـــات قولـ  الـــيت تـ
 ااألمـني العـام تقريـر    يقـدم  ن. وطلبـت أ اليت يفضلوهنا واحللول

مصـادر الـرتاع    عـرف علـى  تهبـا ال الـيت ميكـن    سـبل ال أفضل عن
ــة   ــاعدة األفارقـ ــىومسـ ــع علـ ــالم   وضـ ــق السـ األســـس لتحقيـ

دعـم مقترحـات اإلصـالح الـيت      علـى أيضا  تضحو .ءارخوال
ــام،    ــدمها األمــني الع ــحق ــاي ــ ث أهن ــم حناســوفر فرصــة ت ة لألم

 تصـــــديل للاملتحــــدة الســــتخدام مواردهـــــا بشــــكل أفضــــ    
يـة. وذكـرت أن   ائمنواإلنسـانية واإل  يـة الحتياجات أفريقيا األمن

ــس انقطــة انطــالق   ــن، هــي جملل  تهمســؤولي ومهــا الســلم واألم
ــة، ولكــن  ــنم هــذه الفرصــة  ياجمللــس أيضــا أن   علــى التقليدي غت

تفاعالتـه مـع أفريقيـا. وأشـارت إىل     لوسـع  األ السياق يفللنظر 
يقيــا مســرحا لصــراعات عقــد مــن الزمــان، كانــت أفر قبــلأنــه 

احلــرب إبــان حقبــة ، إىل حــد كــبري، التنــافس ايهكذيــمتعــددة 
ــاردة،  ــا،  والب ــار تــذكيهايف جنــوب أفريقي الفصــل  سياســة آث

ــرب   ــري. وقالـــت إن أكـ ــر يالعنصـ ــدد خطـ ــن  اهـ ــالم واألمـ لسـ
ــدوليني يف العصــر احلــايل   ــة النامجــة عــن   هــوال احلــروب األهلي

ر علــى املــوارد والســلطة.  باشــاملنــافس تالتــوترات العرقيــة أو ال
 إىلبعــض اجملتمعــات  ارقــافتتفــاقم بســبب توهــذه التهديــدات 

ــة للحكــم، و ابينمؤسســات  ــة قوي اآلفــاق االقتصــادية بســبب ي
 ال بد من أن تتضـمن يف هذه البيئة،  هة. وشددت على أنعتمامل

 نياسـية واقتصـادية وإنسـانية. لكـ    س صـر ناعاستراتيجية األمـن  
منــاخ مــن األمــان النســيب  ضــي إقامــةصــر يقتناعهــذه ال إعمــال

__________ 

 ١٨(شـيلي)؛ والصـفحات    ١٠ و ٩املرجع نفسه، الصـفحتان    )١٣(  
ــا  ٢٠إىل  ــان)؛  ٢١و  ٢٠بيســاو)؛ والصــفحتان   -(غيني (الياب

ــفحتان  ــفحات   ٢٤و  ٢٣والصـ ــدا)؛ والصـ  ٢٦إىل  ٢٤(بولنـ
 ). مجهورية كوريا( ٢٧و  ٢٦)؛ والصفحتان الربتغال(

مركـزي   بـدور  األمم املتحدة قوم. وتاملناخ اذهى ظ علاواحلف
مواجهة تلك التحديات من خـالل عملياهتـا حلفـظ السـالم     يف 
ــو ــدة وأعماهلــ   ابعثاهت ــة يف لالتحضــريية  اللمســاعي احلمي إلغاث

دور  عمتـد  ة بلـدها ت الطوارئ. وقالت أيضا إن حكومـ حاال
ا، صــدي هلــ والت اتألزمــايف منــع  األفريقيــةالوحــدة  منظمــة

اعات صــردارة الإلهــذه األخــرية علــى بنــاء مركــز      ســاعدتو
حـاالت الطـوارئ. وهنـأت     يف عيسررد اللتعزيز قدرهتا على ال
ــا  اجلماعــة االقتصــادية هــا مــن جهودى لــع لــدول غــريب أفريقي

ــا وســـرياليون وأشـــادت  أجـــل إحـــالل هبـــذه  الســـالم يف ليربيـ
ــت، اجلماعــة ــيت لجهــول أيضــا عــن قرارهــا الشــديد   وأعرب د ال

اإلمنائيـــة للجنـــوب  تـــدعمها اجلماعـــةو تبـــذهلا األمـــم املتحـــدة
ام لربوتوكـول لوسـاكا يف أنغـوال.    تـ لضمان التنفيذ ال األفريقي

ســتخدم صــالحيات اجمللــس  سي بلــدها وحــذرت مــن أن وفــد 
ــة أي طـــرف ال ــ ملعاقبـ ــه. وذكـــرت كـــذلك أن   ييفـ بالتزاماتـ
شـــراكات عمـــل مـــع  بصـــدد إقامـــةأيضـــا الواليــات املتحـــدة  

فريقية علـى االسـتجابة   األفارقة واملاحنني لتعزيز قدرة الدول األ
اهتمــام خــاص  إىل إيــالء عنــد احلاجــة حلفــظ الســالم. ودعــت

 الكــربىاملاضــي يف منطقــة الــبحريات  يفة خلصــللـدروس املست 
والنظــر يف اختــاذ خطــوات لضــمان عــدم اســتخدام خميمــات       

ــالذا آ ــالالجـــئني مـ ــدة للعمليـــات  جملرمـــي احلـــرب أو امنـ قاعـ
العســكرية. وذكــرت كــذلك أن اجلهــود الــيت تبــذهلا األمــم        

ي يف خطط أفريقيـا مـن أجـل    أساسأيضا دور  كان هلااملتحدة 
فريقيــا واجملتمــع أالعمــل مــع بملتــزم  اإن بلــده تالتنميــة. وقالــ

مؤسســـات دميقراطيـــة دائمـــة  ادجيـــإالـــدويل للمســـاعدة علـــى 
والصحافة املسـتقلة.   ءالقضانظم الس التشريعية واجملكوفعالة، 
 جيـاد إ يف باملسامهات املتزايدة مـن أفريقيـا   ترحب أهنا ويف حني

حلول للمشاكل العاملية اليت هتـم اجلميـع، مثـل انتشـار اجلرميـة      
ــة،      ــراض املعدي ــار األم ــة وانتش ــدهور البيئ ــاب وت ــا واإلره  فإهن

رق والغـرب أو  أكدت أن أكرب فجوة يف العامل ليست بني الش
مـن يقعـون فريسـة    بـني   ا بـاألحرى منإ الشمال واجلنوب، وبني
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ة بصــــرين لــــديهم المــــاملســــبقة، و همظــــامل املاضــــي وأفكــــار
 .)١٤(غ املستقبلووالشجاعة لص

 تدلــأفإهنــا مهامهــا،  لــسجملا ةاســتئناف رئيســولــدى   
 :)١٥(ه بالبيان التايلامسب

ــن يف      ــع جملـــس األمـ ى علـــ ١٩٩٧ســـبتمرب أيلول/ ٢٥اجتمـ
منســق جهــد دويل  بــذلمســتوى وزراء اخلارجيــة للنظــر يف احلاجــة إىل 

 تعزيز السالم واألمن يف أفريقيا. لمن أج

ويؤكد جملس األمن من جديـد التزامـه إزاء أفريقيـا متشـيا مـع        
ــاق األمــم املتحــدة ومبادئــ   ــادئ   همقاصــد ميث ، ويؤكــد اجمللــس أيضــا مب

ــالمة اإلقل   ــيادة والسـ ــي والسـ ــتقالل السياسـ ــدول   االسـ ــع الـ ــة جلميـ يميـ
 األعضاء.

األفريقيــة قطعــت أشــواطا   اندبلــالحــظ جملــس األمــن أن ال يو  
الدميقراطيـة واإلصـالح االقتصـادي واحتـرام حقـوق       علـى طريـق  كبرية 

حتقيق االستقرار السياسي والسـالم والتنميـة    ىلتها سعيا إاإلنسان ومحاي
 االقتصادي واالجتماعي.يف امليدانني املستدامة 

ــزاللــرغم مــن هــذه التطــورات اإلجيابيــة، ال  علــى او   جملــس   ي
 القـارة هـذه  زعـات املسـلحة يف   انة املركثـ  إزاءقلـق  الشـعر ببـالغ   ياألمن 
ــؤدي إىل تشــرد      ف .وشــدهتا ــدد الســالم اإلقليمــي وت ــات هت ــذه املنازع ه

ل املـوارد  وحتـوِّ  ،عـدم االسـتقرار   ميدتـ ومعاناة أعداد كبرية من البشر، و
 ويلة األجل.بعيدا عن التنمية الط

ويؤكـــد جملـــس األمـــن مـــن جديـــد مســـؤولية مجيـــع الـــدول     
ومسـؤوليته   ،تسـوية منازعاهتـا الدوليـة بالوسـائل السـلمية      ناألعضـاء عـ  
م السـال  احملافظـة علـى  عـن   ،ميثـاق األمـم املتحـدة    جبومب ،هو الرئيسية

 واألمن الدوليني.

منظمـة  يت تقـدمها  لـ اجملس األمـن باملسـامهات اهلامـة     ويرحب  
عـات وإدارهتـا   ارتلوحدة األفريقية، مبا يف ذلك من خـالل آليتـها ملنـع ا   ال
الترتيبـات دون اإلقليميـة    يرحب باملسـامهات الـيت تتيحهـا   ا كمها، حلو
تطلــع إىل قيــام شــراكة أقــوى بــني  يعــات وحلــها يف أفريقيــا، وارتلنــع امل

الترتيبــات دون  فضــال عــنتحــدة ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة،  األمــم امل
ليمية، وفقا للفصل الثامن مـن ميثـاق األمـم املتحـدة. ويؤيـد اجمللـس       اإلق

م يف عمليـات حفـظ السـالم،    اسـه تعزيز قدرة الـدول األفريقيـة علـى اإل   
 أمهيـة لـس  يؤكـد اجمل و .يف ذلك يف أفريقيا، وفقا مليثاق األمم املتحـدة  مبا
يف  األسلحة النوويـة  من إنشاء منطقة خالية اليت حتققها معاهدةسامهة امل

 لسالم واألمن الدوليني.ا يف سبيل حتقيق أفريقيا
__________ 

 .٣٣إىل  ٣١املرجع نفسه، الصفحات   )١٤(  

  )١٥(  S/PRST/1997/46. 

األمـم املتحـدة يف    تقوم بـه  ما كامال جملس األمن تأييدا ؤيدوي  
الدبلوماسـي  شـطة الـيت تضـطلع هبـا علـى الصـعيد       ناألأفريقيا من خـالل  

ــة ة اإلنســانية وســاعدحفــظ الســالم وامل يف جمــاالت و االقتصــادية التنمي
بالتعـاون مـع   يف حـاالت كـثرية   ا ُيضـطلع هبـ   اليتو، االتوغريها من اجمل

مـا  ااألمم املتحدة إسـهاما ه تسهم و .املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية
السـالم والدميقراطيـة    يسـوده أفريقيا لبنـاء مسـتقبل    اليت تبذهلايف اجلهود 

 طريـق ن عـ . ويؤكد اجمللس أمهية التـزام األمـم املتحـدة    خاءوالعدالة والر
ــ ــم ا يةمفوضـ ــئني و األمـ ــؤون الالجـ ــدة لشـ ــن  ملتحـ ــا مـ ــات غريهـ املنظمـ

ــدول األ مب ،اإلنســانية ــة ســاعدة ال ــفريقي ــه افيم ــن  تبذل ــود ملعاجلــة  م جه
 وفقا للقانون اإلنساين الدويل. ،أزمات الالجئنيواألزمات اإلنسانية 

ويرى جملـس األمـن أن التحـديات القائمـة يف أفريقيـا تتطلـب         
الغايــة، يطلــب اجمللــس إىل األمــني هلــذه  حتقيقــاًواســتجابة أكثــر مشــوال. 

ــدم  ــام أن يقـ ــه، العـ ــول  إليـ ــباط/فرباير حبلـ ــمن  ، ١٩٩٨شـ ــرا يتضـ تقريـ
تلـك   منـع  طـرق عـات يف أفريقيـا، و  ارتلتوصيات حمددة بشـأن مصـادر ا  

ــعــات ومعاجلارتلا ــة ت ــالزم لتحقيــق  ساســاأل وضــعها، وكيفي الســالم  ال
ــها     ــد حلـ ــادي بعـ ــو االقتصـ ــدائم والنمـ ــذا الت  .الـ ــاق هـ قريـــر وألن نطـ

 إىل األمـني العـام   يـدعو اجمللـس   فـإن جملس األمن،  ختصاصا اوزتجي قد
ة تابعــاألخــرى ال املختصــة يقـدم تقريــره إىل اجلمعيــة العامــة واهليئــات  أن

ــ إلجـــراءات الـــيتا ختـــاذلألمـــم املتحـــدة ال ــاً ئمـــةالم اتراهـ مليثـــاق  وفقـ
 املتحدة. األمم

 سـتعراض القيـام دون إبطـاء با  يؤكد جملس األمن عزمه علـى  و  
توصــيات األمــني العــام بغيــة اختــاذ خطــوات تتفــق ومســؤولياته مبوجــب 

  ميثاق األمم املتحدة.
  

(اجللســــة  ١٩٩٨أيار/مــــايو  ٢٨املقــــرر املــــؤرخ   
  )١٩٩٨( ١١٧٠): القرار ٣٨٨٦

 ةرئاسـ  من بيانب وعمال، ١٩٩٨نيسان/أبريل  ١٣يف   
ــن صــدر يف    ــس األم ــبتمرب  ٢٥جمل ــدم )١٦(١٩٩٧أيلول/س ، ق

ــني ا ــوان    األم ــس تقريــرا بعن اع يف رتأســباب الــ ”لعــام إىل اجملل
 .)١٧(“فيها أفريقيا وتعزيز السلم الدائم والتنمية املستدامة

األمـني العـام يف تقريـره أنـه علـى الـرغم مـن أن         وقال  
 ،هـام ز تقـدم اقتصـادي وسياسـي    احرإ أت يفدبأفريقيا ككل 

ذا هـ  شـكل وياعات هتدد أجزاء كثرية مـن القـارة.   رتال تزال ال
__________ 

  )١٦(  S/PRST/1997/46. 

  )١٧(  S/1998/318. 
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علـى   أصـبحت مطالبـة   يتا لألمـم املتحـدة الـ   كبريالوضع حتديا 
 اعــات داخــل الــدول لــيسنزو قــلالالســتجابة لقاحنــو متزايــد ب
ــها  ــوش إهــالك  اهلــدف من ــا فحســب،اجلي ــدنيني   وإمن أيضــا امل

احلروب مسـألة دفـاع    كلتمل يعد منع و. برمتها ات عرقيةفئو
 ية نفسها.بشردفاع عن ال بل هوعن الدول أو محاية احللفاء، 

ن يف أفريقيا أكثـر مـن   ُش، ١٩٧٠أنه منذ عام بر ذكّو  
داخــل الــدول.  االغالبيــة العظمــى منــه منشــأ نكــاحربــا،  ٣٠
ــا  نبلــدا مــن اًبلــد ١٤ بُنكــوحــده،  ١٩٩٦عــام  يفو أفريقي
ــ ــر مــن نصــف  ســببت يفرتاعــات مســلحة تب ٥٣ ـال  عــدد أكث

 هاعنـ  وجنـم ب يف مجيع أحناء العامل وباحلر الوفيات ذات الصلة
الالجـــئني والعائـــدين واملشـــردين،  مـــن ماليـــني ٨أكثـــر مـــن 
اجلهــود الــيت تبــذهلا املنطقــة لضــمان   ةخطــري درجــةوقوضــت ب

 .ديدى البعامل على االستقرار والتنمية

األمـني   قـال اع، رتحاالت الـ  يف من حيث االستجابةو  
ن قـدرات األمـم املتحـدة لإلنـذار     نه على الرغم من حتسُّإالعام 

عمـل   بـدون  فائدة تـذكر  ذا ذلك ليسبكر بشكل ملحوظ، امل
حـث احلكومـات الـيت تواجـه حـاالت نـزاع       فقـد   الـذ ومبكر. 

جلـان   لنظر يف تعـيني وسـطاء خاصـني أو   ى العحمتملة أو فعلية 
يتعلـق   مـا  ويفلـول عمليـة.   حب وصـية تللـرتاع وا امصادر  بحثل
 تاملتحـدة نشـر   األمـني العـام أن األمـم    أوضـح فظ السـالم،  حب

ته يف أي شــرمــا ن تفــوقفــظ الســالم  حليف أفريقيــا عمليــات  
ــة إعــادة  ويف معــرض تأكيــ منطقــة أخــرى.   ــة  حبــثد أمهي جترب

ــتخ    ــال السـ ــذا اجملـ ــة يف هـ ــ صالاملنظمـ ــن  ودرالـ ــيت ميكـ س الـ
يف املســتقبل، نــاقش األمــني العــام الــدروس   اعملياهتــ توجــه أن

ــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم يف  واملســتفادة؛   أدوار عملي
وضــمان  ؛ودعــم املبــادرات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة ؛أفريقيــا

ســألة املســاعدة اإلنســانية، مل تطــرقالوعنــد اتبــاع هنــج متســق. 
فريقيـا، أصـبحت   أن األزمـات، ال سـيما يف   إاألمني العـام   قال

أن احلكومـــات واملنظمـــات الدوليـــة   وضـــحأكثـــر تعقيـــدا. وأ
هلا تـأثري   اتلحكومة لوئاملنا ىواملنظمات غري احلكومية والقو

ــى احلــاالت اإلنســانية.    ــد  لعمــل اإلنســاين كمــا أن اهــام عل ق
بيئيــة. القتصــادية والجتماعيــة واالسياســية واال رهاآثــ تكــون لــه

 هــذا إىل احلاجــة إىل احلفــاظ علــى ، مشــريااألمــني العــام ودعــا
لس إىل االنعقـاد علـى املسـتوى الـوزاري مـرة كـل       اجملالزخم، 

احملرز يف تعزيـز السـلم واألمـن يف أفريقيـا.     سنتني لتقييم التقدم 
 علـى  اعجتمالا معاودة نظر يفي أيضا أن اجمللس علىقال إن و

الغـرض. ويف   لـذلك مستوى القمـة يف غضـون مخـس سـنوات     
 حتليـل  ميقـد ت ه إىلتقريـر  يف سـعى اخلتام، ذكر األمني العام أنـه  

ــح و ــنيواضــ ــباب     أمــ ــا وألســ ــات يف أفريقيــ ــادر الرتاعــ ملصــ
ــإجراءات رارهاتمســا ــة   . وقــد أوصــى ب ــة وقابل وأهــداف واقعي

ســالم راســخ ودائــم،   زيــعزمــن األزمــات وت تقليــلللتحقيــق لل
ــة   ــري األفارقـ ــة وغـ ــث األفارقـ ــى ،وحـ ــد علـ ــواء حـ ــى  ،سـ علـ

 لكذلــــ لتصــــدياإلرادة السياســــية الالزمــــة ل واســــتجمعي أن
 لــذي كــانزمن االــطويــل  لقــد انقضــى منــذ وقــتالتحــدي. و

ــه ميكــن ــيللمــرء أن  في ــارة، أو  تلــكدث يف حيــ امــل تجاه الق
 نمزالــ أيضـا  قضــىناوتقــدم هنـاك.  الهـو مطلــوب لتحقيـق    مـا 
ــ ــه اكــي ذال ــاءلإ ن ميكــن في ــى    ق مســؤولية إحــداث التغــيري عل

ها اجلميـع.  لـ محمسـؤولية جيـب أن يت   فتلـك  ؛أكتاف اآلخرين
 دورها.ب قياماألمم املتحدة، من جانبها، مستعدة للو

ــاجليف و   ــودة يف ،٣٨٧١ ةلسـ ــان/أبريل  ١٦ املعقـ نيسـ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٨ ــا للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــهكـ يف  توصـــل إليـ

السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف   اجمللس مشاورات
 جدول أعماله واستأنف النظر يف البند.

 يفأنه استرشد  هتقرير وهو يعرضاألمني العام  وذكر  
ــامل ــ ولألا امقـ ــل و  بـ ــوح يف حتليـ ــدق والوضـ ــالتزام الصـ ل واتنـ
فســــبب يف أفريقيــــا.  اتالصــــراع الــــيت متثلــــها  لتحــــدياتا

 هـو يف كل مكان آخـر،   هو احلال يف أفريقيا، كما اتالصراع
قـد  ا. ويههنـ تأن  ةل اإلنسـاني اعمألل، وميكن ةل اإلنسانياعماأل

العقـد   اددتـ ماة علـى  ضـخم حدثت يف املنطقـة مآسـي إنسـانية    
. عهــاوكــان ينبغــي من اهــميكــن منع مــآس كــان يهــاملاضــي، و
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وج رلخـ يف أجزاء كـثرية مـن القـارة جهـود ل     أت، بدوحينذاك
ة حتقــق النجــاح. ويف هــذا الســياق،   ضــياتلــك األمنــاط امل  مــن

أعرب عـن أملـه يف أن يضـيف تقريـره زمخـا إىل سـعي أفريقيـا        
املتجدد مـن أجـل السـالم واالزدهـار مـن خـالل تقـدمي حتليـل         

ي، ؤدتـ قد  ذينفلتاة ممكناعات واقتراح توصيات واقعية وصرلل
ا ههنـ تإن مل  هـذه الصـراعات   إىل احلـد مـن  مـرور الوقـت،   مع 
، يف بعـــض تقتضـــين مقترحاتـــه إاألمـــني العـــام  وقـــالا. مـــامت

ويف حـــاالت أخـــرى،  ؛لـــتفكريلجديـــدة  أســـاليباحلـــاالت، 
حفـظ السـالم    جمـال  سـواء يف ومـل.  عطـا جديـدة لل  أمناتطلب ت
الصـراع،   انتهاء دبع املساعدة اإلنسانية أو بناء السالمجمال  وأ
: األمهيـة هـي  التقدم املستدام على ثالثة عوامـل حامسـة    وقفيت
ــم ال  ؛واإلرادة السياســـية للـــرد عليـــه   ؛واضـــح للتحـــدي الفهـ

ن أاألمــني العــام  وأكــد. ئــماملال لــردا ذفيــنواملــوارد الالزمــة لت
ــة جيــب   ــدان األفريقي ــديالبل العتمــاد لاإلرادة السياســية  أن تب

جيــب أيضــا و ا؛لعســكرية ملشــاكلهاة ال السياســي الــردود علــى
احتـرام حقـوق    تكفـل اجلـد، و  أخـذ م صـاحل تأخذ احلكـم ال  أن

الدميقراطيـة   األخـذ بأسـباب   عشـج اإلنسان وسيادة القـانون وت 
ــفافية و اإلدارة العامـــة. وقـــال  ات يف جمـــالقـــدرالوتعـــزز الشـ

بدايـــة جديـــدة يف العالقـــة بـــني  ينبغـــي أن يســـجلالتقريـــر  نإ
 .)١٨(مجيع هذه القضايا بشأنوأفريقيا  املتحدة  األمم

وذكر الرئيس (اليابان) أن اجمللس كـان قـد طلـب إىل      
عن أفريقيا يف ضوء اسـتمرار قلقـه    األمني العام أن يقدم تقريراً

 .)١٩(وحـّدهتا  اعات املسـلحة يف القـارة  صـر الشديد إزاء عدد ال
ا هتجــريلبشــر لســبب يهــدد الســالم اإلقليمــي، ويهــذا الوضــع ف

وارد املــ لوِّحيــعــدم االســتقرار ويطيــل أمــد ، وكــبرييناة ومعانــ
كانـت توصـيات األمـني    قـد  ة األجل. وديبعبعيدا عن التنمية ال

إلجــراء مناقشــات  يــاكاف اة وشــاملة، وتــوفر أساســاقعيــالعــام و

__________ 

  )١٨(  S/PV.3871 ٤إىل  ٢، الصفحات. 

  )١٩(  S/PRST/1997/46. 

 يف إحــالل ســهميللمجلــس أن  هبــا ميكــن يــة الــيتكيفالبشــأن 
علــى أفضــل  الســالم واالســتقرار والرخــاء يف القــارة األفريقيــة 

ا فــورا واختــاذ ضــهارعاستوجــه. وأكــد مــن جديــد نيــة اجمللــس  
ــؤولياته مبوجــب ميثــاق        ــع مس ــا يتفــق م ــبة مب ــوات املناس اخلط

 .)٢٠(املتحدة لتنفيذها  األمم

ــاجليف و   ــودة يف  ،٣٨٧٥ ةلسـ ــان/أبريل  ٢٤املعقـ نيسـ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٨ ــا للتفـ ــد مت التوصـــل وفقـ ــان قـ ــه يف  كـ إليـ

ــد   الســابقة،  اجمللــس مشــاورات اســتأنف اجمللــس النظــر يف البن
بعـد إقـرار جـدول األعمـال، دعـا      واملدرج يف جدول أعماله. 

ــي   ــااجمللــس ممثل ــتنيو إثيوبي ــاو األرجن ــة  و أملاني ــارات العربي اإلم
ــداو إندونيســياو املتحــدة ــاو أوغن ــاو أوكراني  باكســتانو إيطالي

 جــــزر القمــــر و اجلزائــــرو تــــونسو بــــنغالديشو بلجيكــــاو
مجهوريـة  ومجهورية ترتانيا املتحـدة  و ية الليبيةريية العربواجلماه
 جنـــوب أفريقيـــا و مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة  و كوريـــا

 الكـــامريونو قـــربصو الفلـــبنيو غيانـــاو زمبـــابويو جيبـــويتو
 مصــرو ماليزيــاو لبنــانو الكويــتو كولومبيــاو كوبــاو كنــداو
ــربو ــالويو املغـ ــاو مـ ــو موريتانيـ ــاو رويجالنـ ــدو نيجرييـ  اهلنـ
دون أن بـ ملشاركة يف املناقشـة  إىل اناء على طلبهم، ب هولندا،و

، مبوجـب  أيضـا  دعـوات  وجـه والتصـويت.  يف ق احليكون هلم 
السيدة ساداكو أوغاتا، مفوضـة األمـم    كل من ىلإ، ٣٩املادة 

املتحــدة الســامية لشــؤون الالجــئني، والســيدة ســيلفي جونــو،  
 ،دةلصليب األمحر الدوليـة لـدى األمـم املتحـ    اوفد جلنة  ةرئيس

ــوران،  - ورئــيس األســاقفة جــان  العالقــات مــع  نيأمــلــوي ت
 الدول يف الكرسي الرسويل.

ــل غــابون  وذكــر   ــى   ،املناقشــة ، وهــو يفــتح ممث ــه عل أن
ــن  ــرغم مـ ــلحة ليســـ  أن الـ ــات املسـ ــر تالرتاعـ ــكلة  اًحصـ مشـ

اختاذ تدابري وقائية عاجلة. وقـد أدى هـذا    سّوغهنا تفإأفريقية، 
الوحــدة األفريقيــة ملنــع الرتاعــات القلــق إىل إنشــاء آليــة منظمــة 

__________ 

  )٢٠(  S/PV.3871 ٥و  ٤، الصفحتان. 



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

658 09-25531 
 

 اتعزيزهـ  ينبغيو متميزعمل بقوم بالفعل ت يتوإدارهتا وحلها، ال
الـــدول األفريقيـــة و األفارقـــة قـــادةال. وأشـــار إىل أن اودعمهـــ

حلـــل األزمـــات قبـــل    ، قـــدر املســـتطاع، جهـــدا وادخريـــ مل
ــدهور أن ــزتحــول إىل لت تت ــه اع مســلح عنيــف.  ن  نظــراً غــري أن

تتحمـل   ميكن أن املنازعات، فإن أفريقيا ال لتنوع مصادر تلك
هـا.  ردفمب اهلّحتأن  تستطيعوال  اوحدها املسؤولية عن اندالعه

ــني جملــس       ــاون ب ــرف باحلاجــة إىل التع ــياق، اعت ــذا الس ويف ه
ــة. لك  ــهاألمـــن واملنظمـــات دون اإلقليميـ ــدد  نـ ــىشـ ــدم علـ  عـ

ــي نامكإ ــة التخلـ ــ يـ ــؤولية، وان عـ ــى ملسـ ــب علـ ــس جيـ  أن اجمللـ
مـن   هادور كامل يف تنسيق املبادرات والتوفيق بينضطلع بي أن

  .)٢١(أجل صون السلم واألمن الدوليني
وأثــىن عــدد مــن املــتكلمني علــى األمــني العــام لتقريــره  

ــه      ــواردة في ــدوا التوصــيات ال ــا، وأي . )٢٢(الشــامل بشــأن أفريقي
الشـواغل املعـرب عنـها يف بيـان الـرئيس      اإلعراب عن وكرروا 

__________ 

  )٢١(  S/PV.3875 ٤و  ٣، الصفحتان. 

 ٧(الربتغـال)؛ والصـفحات    ٦إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢(  
(غامبيـــــــا)؛  ١٨إىل  ١٦(الســـــــويد)؛ والصـــــــفحات   ٩إىل 

 ٣١إىل  ٢٨رين)؛ والصفحات (البح ٢٨ إىل ٢٦والصفحات 
ــا)؛ و ــا)؛  ٥إىل  ٣(االســتئناف): والصــفحات   (كيني (موريتاني

 ٢٢إىل  ١٨(أملانيـــا)؛ والصـــفحات  ١٨إىل  ١٦والصـــفحات 
ــدا)؛ والصــفحتان   ــونس)؛ والصــفحات   ٢٣و  ٢٢(كن  ٣١(ت

ــفحتان   ٣٥إىل  ــر)؛ والصــــ ــا)؛  ٣٦و  ٣٥(اجلزائــــ (أوكرانيــــ
 ٤٠إىل  ٣٨ حات(املغـرب)؛ والصـف   ٣٨إىل  ٣٦والصفحات 

(بنغالديش)؛ والصفحتان  ٤٢إىل  ٤٠(النرويج)؛ والصفحات 
ــفحات   ٤٣ و ٤٢ ــتان)؛ والصــــــــــــ  ٤٦إىل  ٤٣(باكســــــــــــ

ــد)؛ والصــفحتان   ٤٩إىل  ٤٦)؛ والصــفحات ا(إندونيســي (اهلن
إىل  ٥٠(مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة)؛ والصـــفحات  ٥٠و  ٤٩
ــة)؛ والصـــفحات     ٥٣ ــة الليبيـ ــة العربيـ  ٥٥إىل  ٥٣(اجلماهرييـ

 ٥٨(لبنان)؛ والصـفحات   ٥٦ و ٥٥(كولومبيا)؛ والصفحتان 
ــفحات   ٦٠إىل  ــا)؛ والصــــ (الفلــــــبني)؛  ٦٣إىل  ٦١(إيطاليــــ

ــفحتان  ــفحات   ٦٤و  ٦٣والصـ ــربص)؛ والصـ  ٦٧إىل  ٦٥(قـ
ــدا)؛ والصــفحات   (بلجيكــا)؛ والصــفحتان   ٧١إىل  ٦٩(هولن

ــدة)؛ والصــــفحتان   ٧٢و  ٧١ ــة املتحــ ــارات العربيــ  ٧٤(اإلمــ
  ون).(الكامري ٧٥  و

ــتمرار ا  ــارة.  خبصـــوص عواقـــب اسـ ــلحة يف القـ ــات املسـ لرتاعـ
وأكــدوا أنــه بــالرغم مــن أن الــدول األفريقيــة مســؤولة عــن        

، مبوجـــب جملـــس األمـــنتســـوية مشـــاكلها اخلاصـــة، يتحمـــل 
امليثاق، املسؤولية األساسية عن صون السلم واألمن الـدوليني.  
وإضافة إىل ذلك، أشـار املتكلمـون إىل أحكـام الفصـل الثـامن      

ــاق بشــأن الترت  ــة   مــن امليث ــة، وشــددوا علــى أمهي ــات اإلقليمي يب
تعزيــز التعــاون بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة  
وغريها من املنظمات اإلقليميـة، مـن أجـل تعزيـز قـدرهتا علـى       
اتقاء نشوب الرتاعات وحلها. كما أكدوا الصـلة الوثيقـة بـني    
ــوا عــن      ــة االقتصــادية املســتدامة، وأعرب الســلم واألمــن والتنمي

ــة     األ ــات األخــرى التابع ــم املتحــدة واهليئ ــل يف أن تنظــر األم م
ملنظومتـــها واملؤسســـات املاليـــة الدوليـــة يف التقريـــر وتتخـــذ      
اإلجــراءات املناســبة، كــل يف نطــاق جمــاالت اختصاصــها، مــن 

  أجل تنفيذ توصياته.
أن جيتمــع املــتكلمني اقتــراح األمــني العــام  وأيــد بعــض  

ــوزا   ري مــرة كــل ســنتني  اجمللــس مــن جديــد علــى املســتوى ال
لتقيــيم التقــدم احملــرز يف تعزيــز الســلم واألمــن يف أفريقيــا، وأن  
ــذا       ــة يف غضــون مخــس ســنوات هل ــى مســتوى القم جيتمــع عل

  .)٢٣(الغرض
وسلّم ممثل االحتاد الروسي بضرورة مضـاعفة اجلهـود     

ملنــع حــاالت الــرتاع وتســويتها علــى أســاس امليثــاق الــذي مــن 
وأشــار إىل الــدور الرئيســي    أهدافــه حــل املنازعــات ســلميا.   

__________ 

(الصـني)؛   ١٣(الربتغال)؛ والصفحة  ٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  
 ٣٦(كينيا)؛ والصـفحة   ٣٠(مصر)؛ والصفحة  ٢٦والصفحة 

 ٣(االســـــــتئناف): والصـــــــفحة  S/PV.3875 (زمبـــــــابوي)؛ و
 ٢٦(موريتانيـا)؛ والصـفحة    ٥(الواليات املتحـدة)؛ والصـفحة   

عربيـة الليبيـة).   (اجلماهريية ال ٥٣(مجهورية كوريا)؛ والصفحة 
 ١٩٩٨أيلول/ســــبتمرب  ٢٤املعقــــودة يف  ٣٩٣١ويف اجللســــة 

، أيـد ممثـل   “احلالـة يف أفريقيـا  ”على املستوى الـوزاري ملناقشـة   
البحــرين أيضــا عقــد اجتماعــات كــل ســنتني بشــأن هــذا البنــد   

)S/PV.3931 (البحرين). ١٥: الصفحة  



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

09-25531 659 
 

جمللس األمن ومسؤولياته الرئيسية فيما يتصـل بعمليـات حفـظ    
الســالم يف أفريقيــا، وشــدد علــى ضــرورة تقويــة قــدرة جملــس    
األمــن علــى رصــد األنشــطة املــأذون هبــا للمنظمــات اإلقليميــة  
ــم       ــدور امله ــلم أيضــا بال ــدان. وس ــذا املي ــة يف ه ودون اإلقليمي

ــدول األ   ــه الـــ ــذي تؤديـــ ــات.   الـــ ــوية الرتاعـــ ــة يف تســـ فريقيـــ
معــرض إشــارته إىل توصــيات األمــني العــام بشــأن    يف وذكــر،

االجتار باألسـلحة، مبـا يف ذلـك انتشـار األسـلحة الصـغرية، أن       
األمــر يتطلــب التمييــز بوضــوح بــني احلــق الشــرعي للبلــدان يف 

 وقــال إنضــمان أمنــها وبــني التــدفق غــري املشــروع لألســلحة. 
د مـن التوصـيات الـيت تتجـاوز اختصـاص      التقرير يتضمن العدي

جملس األمن، خاصة منها ما يتعلق باجملـال االقتصـادي، لـذلك    
تعني مواصلة النظر فيـه. ويـتعني علـى اجمللـس وهيئـات األمـم       ت

 من أجـل املتحدة األخرى اليت ُوجِّه إليها التقرير القيام بتحليله 
  .  )٢٤(إعداد اقتراحات ملموسة لتنفيذ التوصيات

ــا    وذكــر مم   ــيال دقيق ــر يتضــمن حتل ــل فرنســا أن التقري ث
وأمينـــا للوقـــائع والتجربـــة الســـابقة يف أفريقيـــا. وبـــالرغم مـــن 
استمرار وجود شيء من التشـاؤم، فـإن هنـاك أيضـا تطـورات      
إجيابية ومشجعة، منها احتـواء بعـض األزمـات وتسـوية بعـض      
الرتاعات. ولئن كان النجـاح يتوقـف علـى األفارقـة أنفسـهم،      

ال يعفـــي األمـــم املتحـــدة والـــدول األعضـــاء غـــري   فـــإن ذلـــك
األفريقية من دعم جهود األفارقة من أجـل تسـوية مشـاكلهم.    
ويف هــذا الســياق، أكــد ضــرورة تعزيــز التعــاون والتنســيق مــع  
منظمة الوحدة األفريقية واملنظمات اإلقليمية األخـرى. وسـلم   

م يف بالدور اإلجيايب الذي تؤديه األمم املتحدة يف حفـظ السـال  
القيـود املاليـة جيـب أال تصـبح معيـارا الختـاذ        وقـال إن أفريقيا، 

من واجب الـدول  نشوب الرتاعات، والقرارات خبصوص منع 
األعضاء إتاحة املوارد املالية واملادية والبشرية الالزمـة لـتمكني   
املنظمة من التصدي لألزمات. وذكر أيضا أنه من املهم تعزيز 

__________ 

  )٢٤(  S/PV.3875 ٧و  ٦، الصفحتان.  

ى القيـام بـدورها يف حفـظ السـالم     قدرات الدول األفريقية علـ 
ــن        ــو القصــد م ــذا ه ــا. وكــان ه ــامل، وخباصــة يف أفريقي يف الع
املبادرة اليت اشتركت فيها فرنسا واململكة املتحـدة والواليـات   
املتحدة واليت هتدف إىل تنسيق التعاون الـدويل يف هـذا امليـدان    

  .)٢٥(حتت رعاية األمم املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية
ه لقيـام جملـس   تأييـد وفـد بلـد   ب ممثل الصني عن وأعر  

األمن بدور أكرب يف أفريقيا، وإيفاد عمليات حفـظ السـالم يف   
الوقــت املناســب، وفقــا للميثــاق وبنــاء علــى طلــب البلــدان        

مــن واجــب اجمللــس احتــرام  قــال إناألفريقيــة املعنيــة. بيــد أنــه 
ع مبـدأ  آراء تلك البلدان، وسيادهتا وسـالمتها اإلقليميـة، واتبـا   

عدم التدخل يف الشـؤون الداخليـة. ومـن الضـروري أيضـا أن      
تقوم املساعدة على أساس الظروف الفعلية للشعوب األفريقية 
وأن تعود عليها بالفائدة حقا، وأال تـرتبط بأيـة شـروط. وأقـر     
ــة        ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ــه منظمـ ــوم بـ ــذي تقـ ــم الـ ــدور املهـ بالـ

ــؤون الدو  ــة يف الشـ ــة، واملنظمـــات دون اإلقليميـ ــة واإلقليميـ ليـ
ــة      ــات األفريقيــ ــع الرتاعــ ــل مــ ــا يف التعامــ ــذلك بإجنازاهتــ وكــ

  .)٢٦(“املناطق الساخنة”و
وذكر ممثل اململكـة املتحـدة أن أفريقيـا كانـت سـاحة        

لبعض أكرب أوجـه جنـاح األمـم املتحـدة وكـذلك لـبعض أكـرب        
ــان صــعبا     أوجــه فشــلها. فالتــدخل قــد يكــون يف بعــض األحي

ــَد   وخطــريا، إال أن تفاديــه كــثريا مــا يكــون مســتحيال، إذا أري
منــع الكــوارث اإلنســانية واالنتشــار اخلبيــث لعــدم االســتقرار. 
وأضـــاف أن جملـــس األمـــن ال ميكـــن إطالقـــا أن يتخلـــى عـــن  
مســؤولياته إزاء أفريقيــا؛ فاملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة 
هلا دور أساسي، لكـن ال ميكنـها أن حتـل حمـل األمـم املتحـدة.       

بـأن اجلـزاءات ميكـن أن    رأيه القائل األمَني العاَم الرأي وشاطر 
تكــون فعالــة لتشــجع الــدول علــى التصــرف وفقــا للمعــايري        

__________ 

  .١٢إىل  ٩الصفحات املرجع نفسه،   )٢٥(  
  .١٤إىل  ١٢املرجع نفسه، الصفحات   )٢٦(  



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

660 09-25531 
 

ه يؤيد مناشـدة األمـني   بلد الدولية املقبولة، ولكنه ذكر أن وفد
العــام للــدول األعضــاء أن تعتمــد تشــريعات ُتجــرِّم أي انتــهاك 

  .  )٢٧(حلاالت احلظر اليت يفرضها جملس األمن
عدم جنـاح واحـدة    إنه يأسف ألنممثل سلوفينيا  وقال  

من بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم يف أفريقيـا كـان لـه أثـر     
سليب هائل على تصور اجملتمع الدويل حلفظ السالم. وبالتـايل،  
فــإن ضــمان مصــداقية املنظمــة يســتوجب أن يكــون اجملتمــع       

يف القـارة.  الدويل مستعدا للعمل على النهوض بالسلم واألمن 
ه يؤيد التعاون بني األمم املتحدة ومنظمـة  بلد وأضاف أن وفد

الوحدة األفريقية وفقا لإلطار الذي يرسـيه الفصـل الثـامن مـن     
بعـض احلـاالت تتطلـب تـدابري حمـددة،       قـال إن امليثاق. بيد أنه 

  .)٢٨(مبا يف ذلك فرض اجلزاءات مبوجب الفصل السابع
ــامج وذكــر ممثــل كوســتاريكا أن التقريــ    ر يتضــمن برن

ــؤدي جملــس       ــم املتحــدة بأســرها، حيــث ي ــة األم عمــل ملنظوم
األمن دورا مركزيا يف التنسيق لشـىت جوانـب السـلم واألمـن.     

ن الواقــع الــراهن قــد غيَّــر املفــاهيم واملمارســات قــال إبيــد أنــه 
التقليديـــة للمجلـــس وتفســـري األعضـــاء ملســـؤولياته، وخاصـــة  

  .)٢٩(بع من امليثاقالواردة يف الفصلني السادس والسا
وذكــــر ممثــــل الربازيــــل أن التقريــــر يتضــــمن حتلــــيال    

موضـــوعيا ألســـباب الـــرتاع يف أفريقيـــا إىل جانـــب توصـــيات 
تســتحق دراســة متأنيــة لــيس مــن جانــب جملــس األمــن فقــط،   

ــا ــة واجمللــس االقتصــادي      وإمن ــة العام أيضــا مــن جانــب اجلمعي
األمـم   واالجتماعي واهليئات األخـرى ذات الصـلة يف منظومـة   
مهتمـا  ”املتحدة. ويف هذا السياق، قال إن وفد بلده سـيكون  
مــن  ٦٥بصــورة خاصــة ببحــث الطــرق الكفيلــة بتفعيــل املــادة 

اليت تتنـاول املسـاعدة املقدمـة مـن اجمللـس االقتصـادي        “امليثاق
__________ 

  .١٦إىل  ١٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢٧(  
  .٢١إىل  ١٨املرجع نفسه، الصفحات   )٢٨(  
  .٢٣إىل  ٢١املرجع نفسه، الصفحات   )٢٩(  

واالجتماعي إىل جملـس األمـن. وأشـار إىل الـدور البّنـاء الـذي       
غاثـة إىل منـاطق عديـدة مـن     تؤديه املنظمة يف جلب السلم واإل

أفريقيــا إمــا عــن طريــق عمليــات حفــظ الســالم أو مــن خــالل  
ــاس      ــد النـ ــاة أشـ ــني حيـ ــو حتسـ ــة حنـ ــددة املوجهـ ــربامج املتعـ الـ

 .  )٣٠(حاجة

وتناول الرئيس الكلمة بصفته ممثل اليابان، فعلق علـى    
جوانب التقرير اليت تقع يف دائرة اختصاص اجمللس، وذكـر أن  

أفريقيــا، الــذي يعــود أساســا إىل الرتاعــات  عــدم االســتقرار يف 
الداخلية واإلقليمية، ميكن أن يؤثر تأثريا مباشرا وخطـريا علـى   
الســـلم واألمـــن الـــدوليني. وإضـــافة إىل ذلـــك، فـــإن الركـــود  
ــام     ــويقي علـــى النظـ ــر تعـ ــه أثـ ــيكون لـ ــارة سـ ــادي للقـ االقتصـ
االقتصــادي العــاملي، وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن إدماجهــا  

ن له أثر نافع. وأثـىن علـى مشـول التقريـر وثقابـة      الكامل سيكو
حتليلــــه، واقتــــرح أن ينشــــئ اجمللــــس فريقــــا عــــامال ليــــدرس  
ــن      ــل ميكـ ــة عمـ ــع خطـ ــر وليضـ ــواردة يف التقريـ ــيات الـ التوصـ

  .  )٣١(بعد تقدميها إىل اجمللس لكي ينظر فيها  فيما
ــدة       ــة الوحــ ــم منظمــ ــابوي، باســ ــل زمبــ ــم ممثــ وتكلــ

علـى أن يـدعم قـدرة منظمـة     األفريقية، فحـث اجملتمـع الـدويل    
الوحـــدة األفريقيـــة علـــى درء الرتاعـــات اإلقليميـــة وإدارهتـــا      
وحلها. ويف هذا السياق، أهاب باألمني العام أن يرسـل فريقـا   
ــة التعجيــل     مــن اخلــرباء إىل مقــر منظمــة الوحــدة األفريقيــة بغي
بإنشــاء نظــام لإلنــذار املبكــر هنــاك؛ وتقــدمي املســاعدة التقنيــة    

فني، مبن فيهم موظفو برنامج التبـادل؛ وإضـفاء   وتدريب املوظ
الطــابع املؤسســي علــى تبــادل وتنســيق املعلومــات بــني أنظمــة   
اإلنــذار املبكــر يف املنظمــتني؛ وتقــدمي الــدعم الســوقي؛ وتعبئــة   

نظمـة الوحـدة األفريقيـة.    مل التـابع الدعم املايل لصندوق السالم 
رت بشـكل  وذكر أن أفريقيا، كأفقر منطقة يف العامل قـد تضـر  

__________ 

  .٢٦إىل  ٢٣املرجع نفسه، الصفحات   )٣٠(  
  .٣٤إىل  ٣١املرجع نفسه، الصفحات   )٣١(  
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مفـــرط مـــن الصـــراعات الداخليـــة، ولـــذلك فهـــي حباجـــة إىل  
  .  )٣٢(اهتمام خاص

ام حكومــة وأعــرب ممثــل الواليــات املتحــدة عــن التــز    
بشــراكة نشــطة مــع أفريقيــا مــن أجــل تعزيــز الدميقراطيــة   بلــده

وحقوق اإلنسان ومن أجل التعجيل بدمج القارة يف االقتصـاد  
إىل عطــــف العــــامل   حتتــــاج العــــاملي. وذكــــر أن أفريقيــــا ال  

ــده؛  وال ــيتري ــط    فه حباجــة إىل االســتثمار األجــنيب وإىل رواب
ــد الضــرييب وحتســني اهلياكــل      ــادة العائ ــدة وإىل زي ــة جدي جتاري

  .)٣٣(األساسية اليت تتأتى مع النمو االقتصادي
ــدول األعضــاء يف         ــة عــن ال ــا نياب ــل نيجريي ــم ممث وتكل

ن ثـالث  ال إفقـ اجلماعة االقتصادية لدول غرب دول أفريقيـا،  
ســنوات متعاقبــة مــن حتســن األداء االقتصــادي بــدءا مــن عــام    

تفــاؤل حــذر. وأضــاف أن للشــعور بأتاحــت الفرصــة  ١٩٩٤
التقدم األخري يف أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـربى اسـتند إىل      
التنفيـــذ الصـــارم لـــربامج اإلصـــالح االقتصـــادي وكـــذلك إىل  

السياســية. االقتصــادية و -اخنفــاض االضــطرابات االجتماعيــة 
ويف هذا السياق، أكد احلاجة ألن يقـوم اجملتمـع الـدويل بعمـل     
إضــايف لتخفيــف عــبء ديــون الــدول األفريقيــة بغيــة تعزيــز        
ــادية      ــالحات االقتصـ ــن اإلصـ ــا مـ ــت هلـ ــيت حتققـ ــب الـ املكاسـ
ــاألمن      ــة االقتصــادية ب ــزام اجلماع ــدعيمها. وأكــد جمــددا الت وت

ــق فريــق الر      ــرها، عــن طري ــترك للمنطقــة بأس صــد التــابع  املش
ينبغـي  قال إنـه  للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، الذي 

  .)٣٤(أن حيظى بدعم اجملتمع الدويل

__________ 

  .٣٦-٣٤، الصفحات املرجع نفسه  )٣٢(  
  )٣٣(  S/PV.3875  ٣و  ٢(االستئناف)، الصفحتان.  
  .٨إىل  ٥املرجع نفسه، الصفحات   )٣٤(  

وتكلم ممثل جنوب أفريقيـا باسـم الـدول األعضـاء يف       
ــي   ــوب األفريقـ ــة للجنـ ــة اإلمنائيـ ــن  )٣٥(اجلماعـ ــه مـ ــذكر أنـ ، فـ

الضـــروري أن تعـــزز األمـــم املتحـــدة قـــدرهتا يف جمـــال حفـــظ  
ريقيـــا بطريقـــة تـــوحي بالثقـــة يف دور املنظمـــة     الســـالم يف أف

كحارس علـى السـلم واألمـن الـدوليني. وأضـاف أن اجلماعـة       
اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي تشــاطر األمــني العــام قلقــه بشــأن   
انتشــار األســلحة وتؤيــد اقتراحاتــه لتقويــة األجهــزة الدوليــة       
واحملليــــة لتنســــيق السياســــات ضــــد االجتــــار غــــري املشــــروع  

وأضــاف أن هنــاك حاجــة لتحويــل إنفــاق املــوارد    باألســلحة.
القليلــة مــن املشــاريع العســكرية إىل املشــاريع اإلمنائيــة. وأكــد   
ــدي      ــتعدادها للتصـ ــامل اسـ ــربهن للعـ ــى أن تـ ــا علـ ــزم أفريقيـ عـ
ملشــاكلها، وشــدد علــى التــزام اجلماعــة االقتصــادية باستئصــال 

  .)٣٦(أسباب الرتاع يف القارة لتأمني التنمية املستدامة
ــن االحتـــاد       و   ــدة نيابـــة عـ ــل اململكـــة املتحـ ــم ممثـ تكلـ
، فذكر أن التقريـر يشـجع االحتـاد األورويب علـى     )٣٧(األورويب

ــع الرتاعــات      ــاء الســالم ومن االســتمرار يف جهــوده يف جمــال بن
وإدارهتــا وحلــها ويف زيــادة قــدرات أفريقيــا يف هــذه اجملــاالت. 

ات بـني  وأعرب عـن التأييـد للتوصـية الداعيـة إىل تعزيـز العالقـ      
األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـــة األفريقيـــة، والحـــظ أن 
ــة الوحــدة       ــع منظم ــة تشــاور م ــد أنشــأ آلي االحتــاد األورويب ق

يؤيـــد أيضـــا التوصـــيات املتعلقـــة  وقـــال إن االحتـــاداألفريقيـــة. 
بإعادة تشكيل اهلياكل، وباملساعدات الدوليـة وختفـيض أعبـاء    

__________ 

ــة      )٣٥(   ــة ومجهوري ــة الكونغــو الدميقراطي أنغــوال وبوتســوانا ومجهوري
ترتانيا املتحـدة وجنـوب أفريقيـا وزامبيـا وزمبـابوي وسـوازيلند       

  ناميبيا.وسيشيل وليسوتو ومالوي وموريشيوس وموزامبيق و
  .١٠إىل  ٨املرجع نفسه، الصفحات   )٣٦(  
(وقد أيـدت البيـان كـل     ١٦إىل  ١٤املرجع نفسه، الصفحات   )٣٧(  

مــن إســتونيا وبلغاريــا وبولنــدا واجلمهوريــة التشــيكية ورومانيــا  
وسلوفاكيا والتفيا وليتوانيا وهنغاريا؛ وكذلك أيسلندا وقربص 

  وليختنشتاين).
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رب عــن اســتعداده ألداء الــديون وفــتح األســواق العامليــة، ويعــ 
  .  )٣٨(دوره لكفالة متابعتها بفعالية

وذكرت مفوضة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني أن       
ــئني      ــن الالجـ ــدد مـ ــرب عـ ــم أكـ ــيت تضـ ــارة الـ ــي القـ ــا هـ أفريقيـ
ــهاكا صــارخا     ــة تشــكل انت ــداخل، وهــي حال واملشــردين يف ال
حلقوق اإلنسان وهتدد االستقرار والسلم واالزدهار يف املنطقـة  

أســرها. ووجهــت االهتمــام إىل واحــد مــن أكــرب التحــديات   ب
 “املقـاتلني واجملـرمني  ”اليت تواجه عمل منظمتها، وهو وجـود  

أن الوضــع ســيزداد يف خميمــات الالجــئني، وأبــدت قلقهــا مــن  
تخذ تـدبري للتعامـل معـه. وأعربـت عـن تأييـدها       سوءا، إذا مل ُت

اظ علـى  القوي إلنشاء آلية دوليـة تسـاعد احلكومـات يف احلفـ    
الطابع املدين للمخيمات، وعن أملها يف أن يتابع اجمللـس هـذه   
التوصية وأن يدرس إمكانية إنشـاء قـوة دوليـة احتياطيـة دعمـا      

  .  )٣٩(للعمليات اإلنسانية
ــد       ــة تأكي ــة الصــليب األمحــر الدولي ــة جلن وأعــادت ممثل

أمهيــة القــانون اإلنســاين الــدويل واحلاجــة إىل مســاعدة ضــحايا 
أضافت أن احلاجة تدعو إىل إحياء التقاليد والقـيم  الرتاعات. و

ــدودا للعنـــف.     ــة حـ ــدرك أن مثـ ــرد يـ ــل فـ ــل كـ ــة جلعـ األفريقيـ
ــريعاهتا    ــة أن تضـــمِّن تشـ وشـــددت علـــى مســـؤولية كـــل دولـ
الوطنيــة تـــدابري كافيـــة تتصــل بالقـــانون اإلنســـاين، ومالحقـــة   
املخــالفني. وأشــارت، مــع ذلــك، إىل أنــه ال يوجــد بــديل عــن  

اســـــية الالزمـــــة للتصـــــدي لألســـــباب اجلذريـــــة  اإلرادة السي
ــائل     ــل الوسـ ــا، بكـ ــبب فيهـ ــيت تتسـ ــي الـ ــات وللمآسـ للمنازعـ

ذلــك اســتعمال القــوة. وال ميكــن أن  يف املشــروعة املتاحــة، مبــا
  .)٤٠(تكون املساعدة اإلنسانية هي البديل

__________ 

  .١٢-١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٣٨(  
  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٩(  
  .١٦إىل  ١٣املرجع نفسه، الصفحات   )٤٠(  

ــدا أن     ــل كن ــا   وذكــر ممث ــدرة أفريقي ــاء ق ــاون يف بن التع
ســـتجابة الفارقـــة لألجتهيـــز اعلـــى هدفـــه ال يقتصـــر جيـــب أ

إعفــاء اجملتمــع الــدويل مــن  جيــري حبيــثأفريقيــا  زمــــات يفألل
ن حتديــدا انتقائيــا للمســؤولية مــن أضــاف أو. تلــــك املســؤولية

ـــرة املســؤولية  املشــتركة والعمــل اجلمــاعي   شــأنه تقــويض فكـ
. فمصـداقية  ساسـية للميثـاق  ألنفسها اليت هي مـن الـدعامات ا  
باسـتعداده للعمـل حبـزم وفعاليـة     جملس األمن خصوصا مرتبطة 

ــن.       ــدات للســلم واألم ــة التهدي ــة ملواجه ــوارد الالزم ــوفري امل لت
ن جمـرد اختـاذ اإلجـراءات لـيس كافيـا. فـإذا       وقال، مع ذلك، إ

أريــَد للمنظمــة أن تكــون فعالــة وذات مصــداقية، وجــب علــى 
ــدد      ــات. وشـ ــتجابة لألزمـ ــرعة يف االسـ ــل بسـ ــائها العمـ أعضـ

تــوخي اليقظــة يف تفــادي أخطــار   كــذلك علــى أنــه مــن املهــم 
حتــول املســؤولية عــن حفــظ الســالم مــن املســتوى العــاملي إىل   
املستوى اإلقليمـي أو حـىت دون اإلقليمـي. وقـال إنـه ال ميكـن       
ــلم واألمـــن    التعاقـــد مـــن البـــاطن علـــى مســـؤولية صـــون السـ
الـــدوليني، حـــىت يف حالـــة التخلـــف عـــن العمـــل. وينبغـــي أن  

ودون اإلقليميـة ال حلـاالت الفـراغ    تستجيب اهليئات اإلقليمية 
ــام جملــس األمــن بــأي عمــل، بــل      الــيت حتــدث نتيجــة لعــدم قي
للربامج التعاونية املوضوعة بتشـاور وثيـق مـع اجمللـس. وينبغـي      

 ٥٤و  ٥٣أن يكـون هـذا التعـاون قائمـا علـى أسـاس املـادتني        
مــــن ميثــــاق األمــــم املتحــــدة، وأن يعكــــس بصــــورة كاملــــة 

  .  )٤١(س األمن يف اإلذن باستعمال القوةالصالحية اخلالصة جملل
وقال ممثل مصر إن التقريـر يعتـرف باألخطـاء وأوجـه       

القصور الـيت شـابت عمـل األمـم املتحـدة يف املاضـي ويعكـس        
إرادهتــــا الســــتيعاب دروس املاضــــي. وأشــــار إىل أن أفريقيــــا 

خطوات إجيابيـة حنـو تسـوية نزاعاهتـا.      ١٩٩٣خطت منذ عام 
الوحـدة األفريقيـة والقـادة األفارقـة      كما أدى كل مـن منظمـة  

وقــال، مــع دورا نشــطا يف الوســاطة التقــاء نشــوب األزمــات. 

__________ 

  .٢٢إىل  ١٨املرجع نفسه، الصفحات   )٤١(  
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نه يف الوقت الذي تقوم فيه أفريقيـا بتحمـل املزيـد مـن     ذلك، إ
ــد       ــردد دويل متزاي ــاك ت ــاه تســوية قضــاياها، هن مســؤولياهتا جت
خبصـــوص اضـــطالع جملـــس األمـــن بـــدوره إزاء بعـــض تلـــك  

ــات. وأضــاف أن   ــادرات    األزم ــة دعــم املب ــاول أمهي ــر تن التقري
ــاعي    ــز العمـــل اجلمـ ــبيل لتعزيـ ــة كسـ ــة ودون اإلقليميـ اإلقليميـ
الحتواء األزمات. ويف الوقت نفسه، جيب أن يكـون واضـحا   
أن هذه املساعدة ينبغي أن متكن الترتيبات اإلقليمية من القيـام  
بــدور مكمِّــل ملســاعي األمــم املتحــدة، مثلمــا نــص علــى ذلــك 

ثـــامن مـــن امليثـــاق، ومـــن الضـــروري أال ُتســـتخدم   الفصـــل ال
ــن االضــطالع مبســؤولياته       ــن ع ــس األم ــاعس جمل ــة لتق كذريع
الرئيســية أو كمــربر لعــدم اختــاذه القــرارات املناســبة يف الوقــت 

ــة إصــالح بلــد املالئــم. وأعــرب أيضــا عــن تأييــد وفــد   ه لعملي
  .  )٤٢(وإعادة هيكلة املنظمة، مبا يف ذلك جملس األمن

ثــل اجلزائــر إنشــاء فريــق عامــل خمصــص،      واقتــرح مم  
بالتعـاون مـع منظمـة الوحـدة األفريقيـة، السـتعراض توصـيات        
التقرير ومتابعـة تنفيـذها. وأضـاف أن األمـم املتحـدة جيـب أن       
تتجاوز جمرد إعالنات النوايا وعبارات التضامن، فتلتـزم حقـا،   
جنبا إىل جنب مع أفريقيا، بربنامج عمل يعـاجل بصـورة كاملـة    

  .  )٤٣(ل القارة وتوقعاهتاشواغ
ــا      وهــي  -وذكــر ممثــل اهلنــد أن احلــل ملشــاكل أفريقي

ــاون   ــارة والتعـ ــة والتجـ ــة والتنميـ ــة   -املعونـ ــارج عـــن واليـ خـ
ه يشـعر باالرتيـاح ألن التقريـر    بلـد  اجمللس. وبالتايل، فـإن وفـد  

سيقدَّم أيضـا إىل اجلمعيـة العامـة وإىل اهليئـات األخـرى املعنيـة       
  .)٤٤(ملتحدة، مبا يف ذلك املؤسسات املاليةيف منظومة األمم ا

ــة    ــودة يف ٣٨٨٦ويف اجللســـ ــايو  ٢٨، املعقـــ أيار/مـــ
ــاهم الـــذي  ١٩٩٨ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف  كـ مت التوصـــل إليـ

__________ 

  .٢٩إىل  ٢٦املرجع نفسه، الصفحات   )٤٢(  
  .٣٥إىل  ٣١املرجع نفسه، الصفحات   )٤٣(  
  .٤٩إىل  ٤٦املرجع نفسه، الصفحات   )٤٤(  

ــد      مشــاورات اجمللــس الســابقة، اســتأنف اجمللــس النظــر يف البن
املدرج يف جدول أعماله. ويف أعقاب إقرار جدول األعمـال،  

انتبــاه أعضــاء اجمللــس إىل نــص مشــروع وجــه الــرئيس (كينيــا) 
  .  )٤٥(أُعد خالل مشاورات سابقة كان قد قرار

ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       
ــرار   ــفه القــ  )، ويف١٩٩٨( ١١٧٠واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــ

  يلي نصه:  ما
  إن جملس األمن،  
ــري   ــه يف    إذ يشـ ــه رئيسـ ــذي أدىل بـ ــان الـ ــول/  ٢٥إىل البيـ أيلـ

  ،١٩٩٧سبتمرب 
ــد نظــر     ــؤرخ   وق ــام امل ــر األمــني الع نيســان/أبريل  ١٣يف تقري
ــان    ١٩٩٨ ــا للبيـ ــة وإىل جملـــس األمـــن وفقـ ــة العامـ واملقـــدم إىل اجلمعيـ

  املذكور أعاله،
ما تضطلع به األمم املتحـدة مـن أعمـال     كل التأييد وإذ يؤيد  

يف أفريقيــا مــن خــالل أنشــطتها الدبلوماســية وأنشــطة حفــظ الســالم       
  نسانية وأنشطة التنمية االقتصادية وغري ذلك من األنشطة،واألنشطة اإل

ــد     ــن جدي ــع     وإذ يؤكــد م ــادئ االســتقالل السياســي جلمي مب
  الدول وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،

ــد مــن جديــد أيضــا      ــزام مجيــع الــدول األعضــاء     وإذ يؤك الت
بتسوية منازعاهتا بالوسائل السلمية، وإذ يؤكد مسؤوليته األساسية عـن  

  لسلم واألمن الدوليني وفقا مليثاق األمم املتحدة،صون ا
إىل أحكــام الفصــل الثــامن مــن امليثــاق فيمــا يتعلــق   وإذ يشــري  

  بالترتيبات اإلقليمية،
الـذي نـص    ١٩٩٣إعالن القـاهرة لعـام    وإذ يضع يف اعتباره  

على أن اهلدف األساسي آللية منظمة الوحـدة األفريقيـة ملنـع املنازعـات     
  تها يتمثل يف توقع الرتاعات ومنع حدوثها،وإدارهتا وتسوي

بـــأن اعتمـــاد معاهـــدة إنشـــاء منطقـــة خاليـــة مـــن  يســـلّم وإذ  
األسلحة النووية يف أفريقيا اليت تعلن أفريقيا منطقة خاليـة مـن األسـلحة    
ــيني ويف       ــن اإلقليم ــز الســلم واألم ــا يف تعزي ــل إســهاما مهم ــة، ميث النووي

شـار األسـلحة النوويـة ونـزع السـالح      اجلهود العاملية الرامية إىل عدم انت
  النووي،

ألن استمرار الرتاعـات املسـلحة يف    وإذ يساوره شديد القلق  
القارة يهدد السـلم اإلقليمـي، ويـؤدي إىل تشـريد ومعانـاة وفقـر أعـداد        

__________ 

  )٤٥(  S/1998/433.  
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هائلة من البشر، ويدمي عـدم االسـتقرار، وحيـوِّل املـوارد الشـحيحة عـن       
  التنمية الطويلة األجل،

ــها      وإذ يســلّم   ــن خــالل مكتب ــم املتحــدة م ــزام األم ــة الت بأمهي
لتنســــيق الشـــــؤون اإلنســـــانية ومفوضـــــية األمـــــم املتحـــــدة الســـــامية  

الالجــئني وغريهــا مــن وكــاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات        لشــؤون
اإلنســـانية مبســـاعدة جهـــود الـــدول األفريقيـــة علـــى معاجلـــة األزمـــات  

، مبـا يف ذلـك القـانون    اإلنسانية وأزمات الالجئني وفقا للقـانون الـدويل  
  اإلنساين الدويل،

علــى الصــلة الوثيقــة بــني الســلم واألمــن الــدوليني    وإذ يؤكــد  
  والتنمية املستدامة،

أن الدول األفريقية قد اختذت خطوات هامة حنو  وإذ يالحظ  
ــوق       ــة حق ــرام ومحاي ــدميقراطي واإلصــالح االقتصــادي واحت التحــول ال

سـتقرار السياسـي والسـلم والتنميـة     اإلنسان، وإذ يؤكـد أمهيـة حتقيـق اال   
  املستدامة،
علـى أمهيـة تعزيـز احلكـم الرشـيد وسـيادة القـانون         وإذ يؤكـد   

  والتنمية املستدامة كعوامل أساسية يف منع نشوب الرتاعات يف أفريقيا،
ــة ووجــــود   وإذ يعــــرب عــــن القلــــق    ألن اســــتخدام املرتزقــ

  ار يف أفريقيا،امليليشيات املسلحة ما زاال يسهمان يف عدم االستقر
ــى    ــل األســلحة بصــورة غــري مشــروعة،     وإذ يشــدد عل أن نق

وخباصة األسلحة الصغرية، تنجم عنه آثار تزعزع االستقرار، وإذ حيـث  
  احلكومات املعنية على مكافحة االجتار هبذه األسلحة،

نيسان/أبريل  ١٣بتقرير األمني العام املؤرخ  يرحب  - ١  
يقوم  ة فيه ويثين على األمني العام ملاوالتوصيات الشاملة الوارد ١٩٩٨

به مـن جهـود للتصـدي ألسـباب الـرتاع وتعزيـز السـلم الـدائم والتنميـة          
املستدامة يف أفريقيا، وملا يتخذه من خطـوات لـدعم الـدور الـذي تقـوم      

  به منظومة األمم املتحدة من أجل حتقيق هذه األهداف؛
تتطلـب   على أن التحديات القائمة يف أفريقيـا  يؤكد  - ٢  

اســتجابة شــاملة، ويعــرب، يف هــذا الصــدد، عــن األمــل يف أن تقــوم        
اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي، وهيئات األمم املتحدة 
ذات الصلة األخرى، واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة واملؤسسـات   

ء، املالية الدولية وغريها من املنظمات املعنية، فضال عـن الـدول األعضـا   
بـالنظر يف التقريـر والتوصـيات الـواردة فيـه واختـاذ مـن تـراه مناسـبا مــن          

  اإلجراءات، كل منها يف جمال اختصاصها؛
الدور اهلام الذي يضطلع به األمني العـام يف   يالحظ  - ٣  

تنسيق األعمال الـيت تقـوم هبـا وكـاالت األمـم املتحـدة مـن أجـل تنفيـذ          
 األمني العـام أن يبقـي اجمللـس    التوصيات الواردة يف تقريره، ويطلب إىل

على علم، بصفة منتظمة، باجلهود اليت تضطلع هبا الوكـاالت واهليئـات   
  األخرى يف منظومة األمم املتحدة يف هذا الصدد؛

إنشاء فريـق عامـل خمصـص، يتـألف مـن مجيـع        يقرر  - ٤  
أعضاء اجمللس، لفترة ستة أشهر، مـن أجـل اسـتعراض مجيـع التوصـيات      

تقرير املتصـلة بصـون السـلم واألمـن الـدوليني، وفقـا مليثـاق        الواردة يف ال
ــذ      ــل تنفيـ ــن أجـ ــياق، مـ ــذا السـ ــار، يف هـ ــداد إطـ ــدة، وإعـ ــم املتحـ األمـ
التوصيات على النحو املناسب، وتقدمي مقترحات حمددة من أجل اختاذ 

  ؛١٩٩٨إجراءات ملموسة ينظر فيها اجمللس حبلول أيلول/سبتمرب 
تمـــع علـــى املســـتوى   عـــن اعتزامـــه أن جي  يعـــرب   - ٥  

وفيمـا بعـد    ١٩٩٨الوزاري مرة كل سـنتني، ابتـداء مـن أيلول/سـبتمرب     
ذلــك، كلمــا اقتضــى األمــر، بغيــة تقيــيم التقــدم احملــرز يف تعزيــز الســلم   

  واألمن يف أفريقيا؛
على أمهيـة إجـراء املشـاورات والتعـاون علـى       يؤكد  - ٦  

فريقيـة علـى سـبيل    النحو املناسب بني األمم املتحدة ومنظمة الوحدة األ
  املتابعة للتقرير؛

ــة   يرحـــب  - ٧   باملســـامهات العامـــة الـــيت تقـــدمها منظمـ
الوحدة األفريقية ملنع الرتاعات وتسويتها يف أفريقيا، مبـا يف ذلـك آليتـها    
ــة مــن      ــع املنازعــات وإدارهتــا وتســويتها، وكــذلك املســامهات املقدم ملن

  جانب الترتيبات دون اإلقليمية؛
بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعضــاء  يرحــب أيضــا  - ٨  

واملنظمــات اإلقليميــة واألمــم املتحــدة يف تعزيــز قــدرة الــدول األفريقيــة   
  على املسامهة يف عمليات حفظ السالم وفقا للميثاق؛  

ــة إىل   يـــدعو  - ٩   ــاء واملنظمـــات اإلقليميـ الـــدول األعضـ
وإدارهتـا   تقدمي املساعدة إىل آلية منظمة الوحدة األفريقية ملنـع الرتاعـات  
  وتسويتها لتعزيز قدرهتا على توقع الرتاعات ومنع حدوثها؛

األمني العام على مواصلة اختاذ تدابري حمـددة   يشجع  - ١٠  
تســتهدف تعزيــز قــدرة منظمــة الوحــدة األفريقيــة علــى توقــع الرتاعــات  
ومنع حدوثها يف أفريقيا، على أساس اتفاق التعاون بـني األمـم املتحـدة    

  ؛١٩٦٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥األفريقية املربم يف ومنظمة الوحدة 
  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١١  

  
(اجللسـة   ١٩٩٨أيلول/سـبتمرب   ١٦ املؤرخاملقرر   

) وبيـــان مـــن  ١٩٩٨( ١١٩٦): القـــرار ٣٩٢٧
  الرئيس

ــة    ــودة يف ٣٩٢٧يف اجللسـ ــبتمرب  ١٦، املعقـ أيلول/سـ
ــد مت    ١٩٩٨ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ ــه يف وفقـ التوصـــل إليـ

ــد      مشــاورات اجمللــس الســابقة، اســتأنف اجمللــس النظــر يف البن
املدرج يف جدول أعماله. ويف أعقاب إقرار جدول األعمـال،  
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وجه الرئيس (السويد) انتباه أعضـاء اجمللـس إىل نـص مشـروع     
قرار كـان قـد أُعـد خـالل مشـاورات سـابقة، وإىل نـص بيـان         

  .)٤٦(من الرئيس متفق عليه
ك طـرح مشـروع القـرار للتصـويت واعُتمـد      وبعد ذلـ   

  )، ويف ما يلي نصه:١٩٩٨( ١١٩٦باإلمجاع بوصفه القرار 
  إن جملس األمن،  
أيار/مـايو   ٢٨) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٠قراره  إذ يعيد تأكيد  
١٩٩٨،  

أيلـــول/  ٢٥إىل البيـــان الـــذي أدىل بـــه رئيســـه يف  وإذ يشـــري  
د علـى صـعيد وزراء   يف اجتماع جملس األمن الذي انعق ١٩٩٧سبتمرب 

  اخلارجية بشأن احلالة يف أفريقيا،
يف التوصيات الواردة يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ      وقد نظر  

وتعزيـز  أسـباب الـرتاع يف أفريقيـا    ”واملعنون  ١٩٩٨ لنيسان//أبري ١٣
، الـذي قـدم إىل اجلمعيـة العامـة     “السلم الـدائم والتنميـة املسـتدامة فيهـا    

تعزيـز  ا للبيان السالف الذكر، فيمـا يتصـل بأمهيـة    وإىل جملس األمن وفق
فعالية عمليات حظر األسلحة باعتبارها وسيلة للحد من توفر األسـلحة  

  اليت تتيح مواصلة الرتاعات املسلحة،
علـــى مبـــادئ االســـتقالل السياســـي والســـيادة      وإذ يشـــدد  

  والسالمة اإلقليمية جلميع الدول،
الـذي يـنص    ١٩٩٣لعام  إعالن القاهرة وإذ يضع يف اعتباره  

على أن آللية منظمة الوحدة األفريقية ملنع الرتاعات وإدارهتـا وتسـويتها   
  هدف أساسي يتمثل يف التحسب للرتاعات ومنع حدوثها،

التزامات مجيع الـدول األعضـاء بتسـوية     وإذ يؤكد من جديد  
نزاعاهتا الدولية بالوسائل السـلمية، وإذ يشـدد علـى املسـؤولية الرئيسـية      
ــم        ــاق األم ــا مليث ــدوليني وفق جمللــس األمــن عــن صــون الســلم واألمــن ال

  املتحدة،
بأن اللجنة الدولية للتحقيـق، الـيت أنشـئت مبوجـب      وإذ يسلم  

، والــيت أعيــد ١٩٩٥أيلول/ســبتمرب  ٧) املــؤرخ ١٩٩٥( ١٠١٣قــراره 
ــراره   ــا لقــ ــيطها وفقــ ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦١تنشــ ــان/أبريل  ٩) املــ نيســ

لتعزيــز فعاليــة أي حظــر لألســلحة يفرضــه ، تشـكل مثــاال جمــديا  ١٩٩٨
  اجمللس،

عــن التــزام مجيــع الــدول األعضــاء   يكــرر اإلعــراب  - ١  
  بتنفيذ قرارات جملس األمن املتعلقة بعمليات حظر األسلحة؛

__________ 

  )٤٦(  S/1998/852.  

يشجع كل دولة عضو على النظـر، عنـد االقتضـاء،      - ٢  
يف وضع تشريعات أو تدابري قانونيـة أخـرى جتعـل مـن انتـهاك عمليـات       

األسلحة املفروضة من قبل اجمللس جرمية جنائيـة، باعتبـاره وسـيلة    حظر 
  أعاله؛ ١لتنفيذ االلتزامات املشار إليها يف الفقرة 

ــب     يطلـــب  - ٣   ــأة مبوجـ ــن املنشـ ــان جملـــس األمـ إىل جلـ
القرارات الـيت تفـرض حـاالت حظـر األسـلحة يف أفريقيـا أن تـدرج يف        

ت حظــر األســلحة تقاريرهــا الســنوية فرعــا موضــوعيا عــن تنفيــذ حــاال 
ــدمي        ــا اللجــان، مــع تق ــغ هب ــيت ُتبل ــدابري ال ــة للت ــهاكات احملتمل وعــن االنت
توصـــيات عنـــد االقتضـــاء فيمـــا يتصـــل بتعزيـــز فعاليـــة عمليـــات حظـــر 

  األسلحة؛
ــرة     يشــجع  - ٤   ــا يف الفق  ٣رؤســاء اللجــان املشــار إليه

ــات       ــع املنظمــات واهليئ ــوات اتصــال م ــة قن ــى الســعي إىل هتيئ أعــاله عل
مية ودون اإلقليمية، وهذه تتضمن، يف أفريقيا، آلية منع الرتاعـات  اإلقلي

وإدارهتــا وتســويتها، واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، وجلنــة 
األمم املتحدة االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا، 

ــة ا      ــة الدولي ــة احلكومي ــي، واهليئ ــة األفريق ــة للجن ــة اإلمنائي ــة واجلماع ملعني
ــدول       ــا ال ــا فيه ــات األخــرى، مب ــة، باإلضــافة إىل مصــادر املعلوم بالتنمي
ــة للجــان، مــن أجــل      األعضــاء، الــيت ســبق ذكرهــا يف املبــادئ التوجيهي
حتسني رصد عمليات حظر األسلحة من خـالل تبـادل املعلومـات علـى     
حنو أوسـع نطاقـا وبشـكل منـتظم مـع األطـراف ذات الصـلة يف املنطقـة         

  املعنية؛
أن تقـوم مجيــع الـدول، وهيئـات األمــم     يكـرر طلبـه    - ٥  

املتحــدة ذات الصــلة، وســائر املنظمــات واألطــراف املعنيــة حيثمــا كــان  
أعـاله بـأي    ٣ذلك مناسبا، مبوافاة اللجان املعنية املشار إليهـا يف الفقـرة   

معلومات عن االنتـهاكات احملتملـة لعمليـات حظـر األسـلحة املفروضـة       
  من قبل اجمللس؛

أعـاله أن   ٣إىل اللجـان املـذكورة يف الفقـرة     يطلب  - ٦  
اإلعــالم  طتتــيح للجمهــور املعلومــات ذات الصــلة مــن خــالل وســائ      

  املناسبة، مبا يف ذلك االستخدام احملسن لتكنولوجيا املعلومات؛
مبــادرة رئيســي اللجنــتني املنشــأتني عمــال      يرحــب  - ٧  
ــالقرار  ــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٤بـ ــبتمرب  ١٥) املـ ــرار و ١٩٩٣أيلول/سـ القـ
ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٢ ــوبر   ٨) املــ ــرين األول/أكتــ ــأن  ١٩٩٧تشــ بشــ

احلالتني يف أنغوال وسرياليون، علـى التـوايل، بزيـارة البلـدان يف املنطقـة،      
ويدعو اللجان األخرى إىل األخذ هبذا النهج، حيثما كان ذلك مناسـبا  
ويف الوقــت املالئــم، مــن أجــل تعزيــز التنفيــذ الكامــل والفعــال للتــدابري   

واردة يف والية كل منها هبدف حث األطراف على االمتثال لقرارات ال
  اجمللس ذات الصلة؛

عن استعداده للنظـر، كلمـا فـرض حالـة مـن       يعرب  - ٨  
حاالت حظر األسلحة، يف كافة التدابري املناسبة للمسـاعدة يف تنفيـذها   
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ــل       ــدابري الــيت مــن قبي ــال، ويالحــظ، يف هــذا الســياق، أن الت بشــكل فع
يف طـــرق االجتـــار باألســـلحة، ومتابعـــة االنتـــهاكات احملـــددة  التحقيـــق 

احملتملة، ونشر من يقومون بالرصد على احلدود وعنـد نقـاط الـدخول،    
  قد تكون ذات أمهية، وذلك بالتشاور مع البلدان املعنية؛

ــم     حيــث  - ٩   ــات ووكــاالت األم ــدول األعضــاء وهيئ ال
ــى ا     ــة عل ــائر الوكــاالت الدولي ــوفري  املتحــدة ذات الصــلة وس لنظــر يف ت

مسـاعدة تقنيـة وغـري تقنيــة، بالتشـاور مـع الــدول املعنيـة، هبـدف تيســري        
  تنفيذ عمليات حظر األسلحة؛

علــى أن عمليــات حظــر األســلحة املفروضــة  يشــدد  - ١٠  
مــن جانــب اجمللــس ينبغــي أن تكــون هلــا أهــداف حمــددة بوضــوح، وأن  

رفعهـا عنـد    ةتتضمن أحكامـا لالسـتعراض املنـتظم للتـدابري املتخـذة بغيـ      
  الوفاء باألهداف، وفقا ألحكام قرارات اجمللس املنطبقة؛

إىل مجيع جلان جملـس األمـن املنشـأة مبوجـب      يطلب  - ١١  
قرارات فرض حظر األسلحة أن تنظر، عند االقتضاء، يف تطبيق التدابري 

  الواردة يف هذا القرار؛
  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره.يقرر   - ١٢  
فسـها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم      ويف اجللسة ن  
  :)٤٧(اجمللس

ــؤرخ        ــام املـــ ــني العـــ ــرر األمـــ ــن بتقـــ يرحـــــب جملـــــس األمـــ
أســباب الــرتاع يف أفريقيــا وتعزيــز ”واملعنــون  ١٩٩٨نيســان/أبريل  ١٣

الــذي قــدم إىل اجلمعيــة العامــة “ الســلم الــدائم والتنميــة املســتدامة فيهــا
  وجملس األمن.

العام على أن مصداقية األمم املتحـدة  ويتفق اجمللس مع األمني   
ــا تعتمــد إىل حــد كــبري علــى اســتعداد اجملتمــع الــدويل للعمــل      يف أفريقي
والستكشــاف وســائل جديــدة لــدفع أهــداف الســلم واألمــن يف القــارة  

  األفريقية قدما.
واجمللــس، الــذي يضــطلع باملســؤولية الرئيســية مبوجــب ميثــاق    

ليني، يعـرب عـن التزامـه مبمارسـة     األمم املتحدة عن السلم واألمن الـدو 
هــذه املســؤولية بالنســبة ألفريقيــا، ويؤكــد علــى أن تعزيــز قــدرة أفريقيــا 
علــى املشــاركة يف مجيــع جوانــب عمليــات حفــظ الســالم، مبــا فيهــا         
ــة األخــرى،       ــانية والشــرطة والعناصــر املدني العناصــر العســكرية واإلنس

  يشكل أولوية رئيسية.
تعاون الثنـائي واملتعـدد األطـراف    ويشجع اجمللس على زيادة ال  

يف ميــدان حفــظ الســالم وخاصــة يف جمــال بنــاء القــدرات، وذلــك بــني   
الدول األعضـاء واألمـم املتحـدة ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة فضـال عـن         

__________ 

  )٤٧(  S/PRST/1998/28.  

املنظمات دون اإلقليمية يف أفريقيا. ويرحب باجلهود اليت بذلتها بالفعل 
دة الشــفافية والتنســيق يف األمــم املتحــدة والــدول األعضــاء لتشــجيع زيــا

ــظ        ــى حف ــا عل ــدرة أفريقي ــز ق ــة بتعزي ــددة األطــراف املتعلق ــود املتع اجله
الســالم. ويرحــب بوجــه خــاص بــاجلهود الراميــة إىل تنفيــذ التوصــيات   

 ١٩٩٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١الــواردة يف تقريــر األمــني العــام املــؤرخ 
، “يف أفريقيـا حتسـني التأهـب ملنـع الرتاعـات وحفـظ السـالم       ”واملعنون 

ومتابعة نتائج االجتماعني اللذين نظمتهما إدارة عمليات حفظ السـالم  
وأيار/مـــايو  ١٩٩٧التابعـــة لألمانـــة العامـــة يف كـــانون األول/ديســـمرب  

. ويشجع مجيع الدول واملنظمات املعنية على العمل مـع الـدول   ١٩٩٨
  .األفريقية بشكل خاص على أساس املبادرات واملقترحات األفريقية

ويشــجع اجمللــس املســامهات املاليــة والعينيــة اهلادفــة إىل تعزيــز     
ــدول        ــدان حفــظ الســالم، وحيــث بوجــه خــاص ال ــا يف مي ــدرة أفريقي ق
ــم        ــيت تنشــئها األم ــتئمانية ال ــى املســامهة يف الصــناديق االس األعضــاء عل
املتحــدة ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة لتحســني التأهــب ملنــع الرتاعــات        

  يقيا.وحفظ السالم يف أفر
ويؤكد اجمللس دور األمم املتحدة يف وضع معايري عامة حلفـظ    

السالم، وحيث على االمتثال للمبادئ التوجيهية احلالية لألمـم املتحـدة،   
ــك مــن خــالل اســتخدام     ــا يف ذل ــة  ”مب الســلوك القواعــد العشــرة ملدون
، اليت وضعت إثر طلب مـن اللجنـة   “الشخصي لذوي اخلوذات الزرقاء

ويشــجع مجيــع املعنــيني بتعزيــز يــة بعمليــات حفــظ الســالم. اخلاصــة املعن
قــدرة أفريقيــا يف ميــدان حفــظ الســالم علــى كفالــة أن يركــز التــدريب   
ــز       ــظ الســالم التركي ــات حف ــظ الســالم واالضــطالع بعملي املتصــل حبف
ــا       ــا فيه ــدويل وحقــوق اإلنســان، مب ــانون اإلنســاين ال ــى الق الواجــب عل

نــوع اجلــنس. ويطلــب إىل  حقــوق الطفــل، فضــال عــن قضــايا اخــتالف
مجيــع األطــراف الــيت تضــطلع بعمليــات حفــظ الســالم يف أفريقيــا إبــالء  
اهتمام خاص حلالـة األطفـال يف الرتاعـات املسـلحة، حسـب االقتضـاء.       

  يف واليات هذه العمليات ويف تقريرها على حد سواء.
ويؤيد اجمللس جهود األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون   
ــ ــى حفــظ      اإلقليمي ــدريب عل ــدول األعضــاء يف جمــال الت ة فضــال عــن ال
  السالم.

ويرحب اجمللـس باسـتعداد األمـم املتحـدة للعمـل مبثابـة مركـز          
ــدريب املتاحــة. ويرحــب بوجــه      ــادرات الت ــادل املعلومــات بشــأن مب لتب
خاص مبا ينتويـه األمـني العـام مـن إنشـاء قاعـدة بيانـات لألمـم املتحـدة          

يـز قـدرة أفريقيـا يف ميـدان حفـظ السـالم،       دف تعزهبـ بشأن التدريب. و
يطلــب اجمللــس إىل األمــني العــام متابعــة هــذه اخلطــط، وتضــمني قاعــدة   
ــدان     ــذا امليــ ــة يف هــ ــن االحتياجــــات األفريقيــ ــات عــ البيانــــات معلومــ
واملسامهات املمكنة اإلقليميـة وغـري اإلقليميـة للمسـاعدة يف حتقيـق هـذا       

يشــجع الــدول األعضــاء ب. واهلــدف، واخلــربة املتاحــة يف جمــال التــدري 
قليمية ودون اإلقليمية على املسامهة باملعلومات يف قاعـدة  واملنظمات اإل
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البيانات. ويشجع األمني العام على النظر يف استخدامات أخرى ممكنـة  
قهــا، يف حالــة األزمــات   القواعــد بيانــات األمــم املتحــدة وتوســيع نط    

  اإلنسانية على سبيل املثال.
ضا مبقتـرح األمـني العـام إنشـاء فريـق عمـل       ويرحب اجمللس أي  

غري رمسي مكون من دول أفريقية وغري أفريقية تشارك مباشرة يف توفري 
  املساعدة يف جمال التدريب أو تعين هبا.

حتســـني إىل ويؤكـــد اجمللـــس أمهيـــة التـــدريب الـــذي يهـــدف    
التنســيق والتعــاون بــني العنصــر العســكري وعنصــر الشــرطة وعنصــر        

انية والعناصـر املدنيـة األخـرى لعمليـات حفـظ السـالم،       األنشـطة اإلنسـ  
ويشجع األمني العام والدول األعضاء على إشـراك املنظمـات اإلنسـانية    
الدوليــة وغــري احلكوميــة، حســب االقتضــاء، يف أنشــطة التــدريب علــى   

  حفظ السالم.
ويؤكـــد اجمللـــس أمهيـــة تـــوافر أفـــراد مـــدربني بشـــكل الئـــق،    

ر عمليــات حفـــظ الســالم. ويف هـــذا   ومعــدات مناســـبة جلميــع عناصـــ  
السياق، يشـجع علـى زيـادة مشـاركة الـدول األعضـاء، وال سـيما مـن         
أفريقيا، يف الترتيبات االحتياطية اليت تقـوم هبـا األمـم املتحـدة، ويشـجع      
اجمللــس أيضــا علــى اســتخدام فــرق األمــم املتحــدة للمســاعدة يف جمــال    

ــظ       ــى حف ــدريب عل ــم الت ــدة يف دع ــأداة مفي ــدريب ك ــى  الت الســالم عل
الصـعيد الـوطين. ويـدرك قيمـة عمليـات التـدريب املشـتركة فضـال عــن         
إقامــة شــراكات بــني الــدول الــيت حتتــاج وحــداهتا إىل معــدات والــدول    

بـادل الـدروس   واملنظمات القادرة على مساعدهتا. ويشجع أيضا علـى ت 
  السابقة. املستفادة من العمليات

ســبل حتســني تــوافر  ويطلــب اجمللــس إىل األمــني العــام دراســة    
  السوقيات جلهود حفظ السالم يف أفريقيا.

ــى          ــام عل ــه بشــكل ت ــى احلاجــة إىل إطالع ــس عل ويؤكــد اجملل
اليت تضـطلع هبـا أو ختطـط هلـا املنظمـات اإلقليميـة        مأنشطة حفظ السال

أو دون اإلقليمية، ويؤكـد أن حتسـني تـدفق املعلومـات وعقـد جلسـات       
واملنظمات األفريقية اإلقليميـة ودون  إحاطة منتظمة بني أعضاء اجمللس، 

والـدول املسـامهة بقـوات     ماإلقليمية املشاركة يف عمليـات حفـظ السـال   
ــدول األعضــاء املشــاركة األخــرى، هلمــا دور هــام يف املســاعدة يف      وال
تعزيز قدرة أفريقيا يف ميدان حفظ السـالم. ويف ذلـك السـياق، يشـجع     

ئم لألمم املتحدة مع املنظمات اجمللس األمني العام على إقامة اتصال مال
اإلقليمية ودون اإلقليمية. ويدعو تلـك املنظمـات والـدول األعضـاء إىل     
تزويــد اجمللــس واألمــني العــام مبعلومــات عــن أنشــطتها يف ميــدان حفــظ  

  السالم.
(اجللسـة   ١٩٩٨أيلول/سـبتمرب   ١٨ املؤرخاملقرر   

  )١٩٩٨( ١١٩٧): القرار ٣٩٢٨

ــة    ــود٣٩٢٨يف اجللسـ ــبتمرب  ١٨ة يف ، املعقـ أيلول/سـ
ــه يف     ١٩٩٨ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

ــد      مشــاورات اجمللــس الســابقة، اســتأنف اجمللــس النظــر يف البن
املدرج يف جدول أعماله. ويف أعقاب إقرار جدول األعمـال،  
وجه الرئيس (السويد) انتباه أعضـاء اجمللـس إىل نـص مشـروع     

. وبعـد ذلـك،   )٤٨(ت سـابقة قرار كان قد أُعـد خـالل مشـاورا   
ــرار للتصــويت واعُتمــد باإلمجــاع بوصــفه      ــرح مشــروع الق طُ

  )، ويف ما يلي نصه:١٩٩٨( ١١٩٧القرار 
  إن جملس األمن،  
مســؤوليته األساســية عــن صــون الســلم   إذ يؤكــد مــن جديــد  

  واألمن الدوليني وفقا مليثاق األمم املتحدة،
ني العـام املـؤرخ   يف التوصيات الواردة يف تقريـر األمـ   وقد نظر  

أســباب الــرتاع يف أفريقيــا وتعزيــز ”واملعنــون  ١٩٩٨نيســان/أبريل  ١٣
، الـذي قُـدم إىل اجلمعيـة العامـة     “السلم الـدائم والتنميـة املسـتدامة فيهـا    

وجملس األمن فيما يتعلق باحلاجة إىل أن تقدم األمم املتحـدة الـدعم إىل   
ليــة التنســيق بــني األمــم املبــادرات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة وتعزيــز عم

ــع الرتاعــات     ــة يف جمــال من ــة ودون اإلقليمي املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي
  وصون السلم،

ــري   ــأن      وإذ يشـ ــاق بشـ ــن امليثـ ــامن مـ ــل الثـ ــام الفصـ إىل أحكـ
الترتيبــات أو الوكــاالت اإلقليميــة، الــيت ُترســي املبــادئ األساســية الــيت    

مــع األمــم املتحــدة يف تــنظم أنشــطتها وترســي اإلطــار القــانوين للتعــاون 
  جمال صون السلم واألمن الدوليني،

تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٥إىل االتفاق املـؤرخ   وإذ يشري أيضا  
بشــأن التعــاون بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة     ١٩٦٥

 ١٩٩٠تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٩بصـــيغته املســـتكملة الـــذي وقُعـــه يف 
  األمينان العامان للمنظمتني،

ــز    إذ يشــري كــذلكو   ــة العامــة بشــأن تعزي إىل قــرارات اجلمعي
التعـــاون بـــني األمـــم املتحـــدة ومنظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة، وال ســـيما  

، ١٩٨٨تشـــــرين األول/أكتـــــوبر   ٢٥املـــــؤرخ   ٤٣/١٢القـــــرارات 
 ٤٤/١٧، و ١٩٨٨تشـــــرين الثـــــاين/نوفمرب  ١٨املـــــؤرخ  ٤٣/٢٧ و

ــؤرخ  ــاين/نوفمرب  ١املــــ ــرين الثــــ ــؤرخ  ٤٧/١٤٨، و ١٩٨٩تشــــ املــــ
تشـــرين  ٢٩املـــؤرخ  ٤٨/٢٥، و ١٩٩٢كـــانون األول/ديســـمرب  ١٨

ــاين/نوفمرب  ــؤرخ  ٤٩/٦٤، و ١٩٩٣الث كــانون األول/ديســمرب   ١٥امل
  ،١٩٩٥كانون األول/ديسمرب  ٢١املؤرخ  ٥٠/١٥٨، و ١٩٩٤

__________ 

  )٤٨(  S/1998/855.  
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احلاجـة إىل اسـتمرار التعـاون بـني األمـم       وإذ يضع يف اعتباره  
هتـا املتخصصـة مـن ناحيـة ومنظمـة      املتحدة وهيئاهتا ذات الصـلة ووكاال 

  الوحدة األفريقية واملنظمات دون اإلقليمية يف أفريقيا من ناحية أخرى،
باالجتمــاع الرفيــع املســتوى بــني األمــم املتحــدة    وإذ يرحــب  

ــورك يف    ــود بنيويـ ــة املعقـ ــات اإلقليميـ ــه  ٢٨واملنظمـ ، ١٩٩٨متوز/يوليـ
  ،يشجع عقد مثل هذه االجتماعات يف فترات منتظمة  وإذ

أن الترتيبات دون اإلقليمية يف أفريقيا، فضال عن  وإذ يالحظ  
منظمــة الوحــدة األفريقيــة مــن خــالل آليتــها ملنــع الرتاعــات وإدارهتــا         
وتســويتها، تنمــي قــدرهتا يف جمــال الدبلوماســية الوقائيــة، وإذ يشــجع       
الدول األفريقيـة علـى اسـتخدام هـذه الترتيبـات واآلليـات يف جمـال منـع         

  ون السلم يف أفريقيا،الرتاعات وص
  أوال

ــ  - ١   ــتخدام   ثحيـ ــاعد، باسـ ــام علـــى أن يسـ األمـــني العـ
ــتئماين لتحســني التأهــب ملنــ      ــم املتحــدة االس ــات  عصــندوق األم الرتاع

وحفظ السالم يف أفريقيا، يف إنشاء نظـام لإلنـذار املبكـر داخـل منظمـة      
الوحــدة األفريقيـــة، علــى منـــط النظــام الـــذي تســتخدمه حاليـــا األمـــم     

ــابع    املت ــز وتشــغيل مركــز إدارة الرتاعــات الت حــدة، وأن يســاعد يف تعزي
  ملنظمة الوحدة األفريقية وغرفة عملياته؛

على تقـدمي التربعـات للصـندوق االسـتئماين      يشجع  - ٢  
ولصندوق السالم التابع ملنظمة الوحدة األفريقية، ويشجع أيضا األمـني  

عـات إىل الصـندوق   العام على وضع استراتيجية هبدف زيادة تقدمي الترب
  االستئماين؛
مـــن األمـــني العـــام االســـتمرار يف مســـاعدة يطلـــب   - ٣  

الدول األعضاء على تعزيز وضـع تعـاليم مقبولـة لشـكل مشـترك حلفـظ       
السالم واطالع منظمة الوحـدة األفريقيـة واملنظمـات دون اإلقليميـة يف     
أفريقيـــا علـــى مـــا يوجـــد حاليـــا مـــن تعـــاليم حفـــظ الســـالم ومفـــاهيم  

  ليات؛العم
األمــني العــام إىل مســاعدة منظمــة الوحــدة      يــدعو  - ٤  

األفريقية واملنظمات دون اإلقليميـة يف أفريقيـا علـى إنشـاء أفرقـة لتقيـيم       
الســوقيات عــن طريــق إمــدادها باملعلومــات عــن إنشــاء أفرقــة تقيــيم         
السـوقيات التابعــة لألمـم املتحــدة وتكوينــها وأسـاليبها وأدائهــا لعملــها،    

ــا ا ــة   ويـــدعو أيضـ ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ــاعدة منظمـ ــام إىل مسـ ألمـــني العـ
واملنظمات دون اإلقليمية، حسب االقتضـاء، علـى حتديـد االحتياجـات     
مــن الســوقيات واالحتياجــات املاليــة لعمليــات حفــظ الســالم اإلقليميــة  

  دون اإلقليمية اليت يأذن هبا اجمللس؛  أو
إقامـــة شـــراكات بـــني الـــدول واملنظمـــات   يشـــجع  - ٥  
يـــة ودون اإلقليميـــة املشـــاركة يف عمليـــات حفـــظ الســـالم الـــيت اإلقليم

تساهم فيها دولة أو أكثر أو منظمة أو أكثر بقوات وتساهم فيهـا دول  

أو منظمــات أخــرى مبعــدات، كمــا يشــجع األمــني العــام علــى تيســري     
اجلهــود املبذولــة هلــذا الغــرض، ويطلــب منــه النظــر يف أمــر وضــع إطــار   

  لتنسيق مثل هذه الشراكات؛
على شىت املبادرات اليت اختـذهتا عـدة دول مـن     يثين  - ٦  

أجــل تعزيــز درجــة التأهــب األفريقــي للمشــاركة يف العنصــر العســكري 
وعنصر الشرطة وعنصر األنشطة اإلنسانية وغريهـا مـن العناصـر املدنيـة     
لعمليـــات حفـــظ الســـالم، ويشـــجع يف هـــذا الســـياق علـــى التـــدريب   

اسية املشتركة مـع أفـراد حفـظ السـالم     ومترينات احملاكاة واحللقات الدر
  األفارقة؛

ــدول غــرب     يرحــب  - ٧   ــة االقتصــادية ل ــرح اجلماع مبقت
أفريقيا بإنشاء جملس حكماء يف آليتها ملنع الرتاعات وإدارهتـا وتسـويتها   
وحفــظ الســالم واألمــن هبــدف تيســري جهــود الوســاطة، وحيــث األمــني  

ــني التن     ــع األمـ ــاور مـ ــاعد، بالتشـ ــى أن يسـ ــام علـ ــة  العـ ــذي للجماعـ فيـ
االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا، يف تيسـري إنشـائه واملسـاعدة يف كفالـة       

  فعاليته؛
  ثانيا

إنشــاء مكتــب اتصــال للعمــل الوقــائي تــابع       يؤيــد  - ٨  
لألمــم املتحــدة يف منظمــة الوحــدة األفريقيــة، وحيــث األمــني العــام علــى 

ــة وكــذل    ك يف النظــر يف الســبل الكفيلــة جبعــل هــذا املكتــب أكثــر فعالي
إمكانيــة تعــيني مــوظفي اتصــال لعمليــات حفــظ الســالم التابعــة ملنظمــة   
ــا الــيت يــأذن هبــا     ــة يف أفريقي ــة واملنظمــات دون اإلقليمي الوحــدة األفريقي

  اجمللس؛
ــة التشــاور والتنســيق بــني    يشــجع  - ٩   علــى تعزيــز عملي

األمم املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية وبني األمم املتحـدة واملنظمـات   
ــى       دون ــار عل ــداين وصــعيد املق ــى الصــعيد املي ــا، عل ــة يف أفريقي اإلقليمي

السواء. ويسلم بأن تعيني ممثلني خاصني مشتركني قـد يكـون مفيـدا يف    
  تعزيز هذه األهداف؛

ــة      يرحــب  - ١٠   ــم املتحــدة ومنظم ــن األم ــة كــل م مبوافق
الوحدة األفريقية على تعزيز وتوسيع نطـاق تعاوهنمـا بشـأن تـدابري منـع      

  اعات يف أفريقيا وتسويتها، ويدعو يف هذا الصدد األمني العام إىل:النـز
اختــاذ تــدابري لتحســني تــدفق املعلومــات عــن طريــق     (أ)  

آليات منظمة بني األمم املتحدة ومنظمة الوحـدة األفريقيـة وبـني األمـم     
  املتحدة واملنظمات دون اإلقليمية يف أفريقيا؛

ر، بالتعــاون وضـع مؤشــرات مشـتركة لإلنــذار املبكـ     (ب)  
مــع منظمــة الوحــدة األفريقيــة واملنظمــات دون اإلقليميــة يف أفريقيــا،       
وتبادل معلومات اإلنذار املبكر، حسب االقتضاء، يف امليدان مع ممثليهـا  

  امليدانيني ومع مقارها؛
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الترتيب بالتعاون مع منظمة الوحـدة األفريقيـة ومـع      (ج)  
م مــن حــني آلخــر بتنظــيم    املنظمــات دون اإلقليميــة يف أفريقيــا، للقيــا   

زيارات للموظفني بـني األمـم املتحـدة ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة وبـني        
  األمم املتحدة واملنظمات دون اإلقليمية يف أفريقيا؛

الترتيب، بالتعاون مع منظمة الوحدة األفريقية ومـع    (د)  
املنظمــات دون اإلقليميــة يف أفريقيــا، لعقــد اجتماعــات خــرباء مشــتركة 

اجملاالت احملددة لإلنذار املبكر والوقاية، مبـا يف ذلـك إجـراء     حول بعض
ــيق      ــدف تنسـ ــة هبـ ــة والقائمـ ـــزاعات احملتملـ ــتركة للنـ ــات مشـ استعراضـ

  املبادرات واإلجراءات؛
إىل األمني العام أن ينفذ هذا القرار يف سياق  يطلب  - ١١  

يقية جهوده املبذولة حاليا لتنمية أواصر التعاون مع منظمة الوحدة األفر
واملنظمــات دون اإلقليميــة يف أفريقيــا معتمــدا، حســب االقتضــاء، علــى  
الصندوق االستئماين وأن يبقي اجمللس على علم، بصفة دورية وحسب 

  االقتضاء، مبدى تنفيذ هذا القرار؛
  إبقاء هذه املسألة قيد نظره. يقرر  - ١٢  

  
(اجللسة  ١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ٢٤خ ؤراملقرر امل  

 ةن الرئيس): بيان م٣٩٣١

ــة    ــودة يف  ،٣٩٣١يف اجللسـ ــبتمرب  ٢٤املعقـ أيلول/سـ
ــاً ١٩٩٨ ــاهم الـــذي وفقـ ــد مت للتفـ ــان قـ ــه يف ال كـ توصـــل إليـ

ــد     اجمللــس مشــاورات الســابقة، اســتأنف اجمللــس النظــر يف البن
املدرج يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، دعـت  

ــاوري، رئــيس مجهو   ــة الرئيســة (الســويد) الســيد بليــز كومب ري
ــة    ــة الوحـــدة األفريقيـ ــا فاســـو ورئـــيس منظمـ نـــذاك، آبوركينـ

وكذلك السيد سـامل أمحـد سـامل، األمـني العـام هلـذه املنظمـة،        
 للجلوس إىل طاولة اجمللس.

عليـه   وقالت الرئيسة إن اجمللس، الـذي كـان معروضـاً     
تقرير األمني العام عن أسباب الرتاع يف أفريقيـا وتعزيـز السـلم    

ــة  ــدائم والتنمي ــوزاري  )٤٩(املســتدامة فيهــاال ، يعقــد اجتماعــه ال
ــس إىل       ــاء اجمللـ ــاه أعضـ ــت انتبـ ــا. مث لفتـ ــأن أفريقيـ ــاين بشـ الثـ

 ةموجهــة إىل رئيســ ١٩٩٨أيلول/ســبتمرب  ١٨مؤرخــة  رســالة

__________ 

  )٤٩(  S/1998/318. 

ــا   ــل النمسـ ــن ممثـ ــن مـ ــة    جملـــس األمـ ــالة مؤرخـ ــا رسـ ــل هبـ حييـ
مـن نائـب مستشـار النمسـا ووزيـر       ١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ١٨

للنمسا، بصفته رئيسا جمللـس وزراء االحتـاد   اخلارجية االحتادي 
األورويب، موجهــة إىل رئيســة جملــس األمــن، بشــأن البنــد قيــد  

مال عـــا . وأشـــارت إىل أن اجمللـــس قـــد أنشـــأ فريقـــا )٥٠(النظـــر
ــ ــواردة يف    اخمصصـ ــيات الـ ــع التوصـ ــتعراض مجيـ ــا السـ ألفريقيـ

دا اتنسـ واصـون السـلم واألمـن الـدوليني.     بالتقرير ذات الصـلة  
اجمللــس اختــذ ترحــات الــيت تقــدم هبــا الفريــق العامــل،      املق إىل

 .)٥١(رئاسياً قرارين واعتمد بياناً مؤخراً

دى مبـ  ،املناقشـة  مفتتحاواعترف رئيس بوركينا فاسو   
. ولفت االنتبـاه إىل  هاتعقيددرجة و املشاكل األمنية يف أفريقيا

ــاطق  ــدة منـ ــة   عـ ــات قائمـ ــزال األزمـ ــا ال تـ ــن  فيهـ ــال عـ ، فضـ
إىل اختاذ إجراءات متضافرة مـن   ودعتة اليت الصراعات اجلديد

 اً منـه فـ اعتراجانب األمم املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقيـة. و 
آخر للسلم، اقترح عقد مؤمتر قمـة   بأن التنمية االقتصادية بعٌد

 .)٥٢(أفريقيا  ملعاجلة املسائل االقتصادية ذات الصلة بالتنمية يف

ة البنـاءة الـيت   وأعرب األمني العام عن ارتياحه للطريقـ   
ل واتنـ  يففريقـه العامـل املخصـص،     طريـق ن عـ بدأ هبا اجمللس، 

ظهـر أيضـا   أاجمللس قـد   وقال إنالتوصيات الواردة يف التقرير. 
تحقيق األهداف الواردة يف التقرير، مـن خـالل إنشـاء    بالتزامه 
 تنيجديـد  نيعمليـت  اإلذن بإنشـاء قـرارات و  ذاواختـ  ةملاع أفرقة
تبـع علـى حنـو متزايـد     تاألمـم املتحـدة    تأخـذ فظ السالم. وحل

__________ 

  )٥٠(  S/1998/876. 

ــرار   )٥١(   ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٩٦القــ  ١٩٩٨أيلول/ســــبتمرب  ١٦) املــ
حظـر األسـلحة الـيت فرضـها اجمللـس؛       حـاالت بشأن تعزيز فعالية 

 ١٩٩٨أيلول/ســـبتمرب  ١٨) املـــؤرخ ١٩٩٨( ١١٩٧والقـــرار 
ــز التنســيق بــني    ــة   بشــأن تعزي األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي

وصون السـلم؛ والبيـان    الرتاعاتودون اإلقليمية يف جماالت منع 
بشــأن تعزيــز قــدرة   ١٩٩٨أيلول/ســبتمرب  ١٦الرئاســي املــؤرخ 

 ).S/PRST/1998/28أفريقيا يف جمال حفظ السالم (

  )٥٢(  S/PV.3931٥ إىل ٣ تا، الصفح. 
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ألنشــطة حفــظ الســالم وبنــاء الســالم.      اوكليــ شــامال اهنجــ
ة، أي أن املسـاعدة  خلصـ تطبيـق الـدروس املست   ا بدأتهنأ امك

 ؛بنـاء الدميقراطيـة  عمليـة  االنتخابية جيـب أن تكـون جـزءا مـن     
ــة      أنو ــل احلريـ ــأنه أن يكفـ ــن شـ ــان مـ ــوق اإلنسـ ــمان حقـ ضـ

يتجـزأ   مية السياسية جيب أن تكون جزءا الوأن التن ؛السياسية
املنظمـة،   تعكـف  من التنمية االقتصادية. وباإلضـافة إىل ذلـك،  

 بنشـاط  السـعي علـى  يف شراكة مع منظمة الوحـدة األفريقيـة،   
سـكاهنا  عـن  عانـاة  املإىل إهناء كل األزمات يف أفريقيا وختفيف 

يـة،  األطـراف املعن  ميصـم أنـه بـدون ت   ىشدد علـ لكنه املدنيني. 
ــل  ال ــة أن تفع ــيئا آخــر ذا شــأن    ميكــن للمنظم ــد ش ــدمي ع ا تق
 صـعوبة ب ذلـك  نكوي ما اكثريواإلنسانية،  ةملساعدا“ داضم”

 .)٥٣(دةيشد ةطراخمو بالغة

ن القـارة  إاألمني العام ملنظمـة الوحـدة األفريقيـة    وقال   
ــة اقتصــادية    ــزال تواجــه مشــاكل اجتماعي ــى فخطــرية.  ال ت عل

التطـورات املشـجعة،   بعـض  الرغم من على واجلبهة السياسية، 
ــببت ال ــة رتتسـ ــات اإلقليميـ ــائر يف األرواح ودمـــ  يف اعـ ر اخسـ

مـن  لزم ي ابذل مومعاناة بشرية. وأشار إىل أنه على الرغم من 
نـه  فإجهود ملواصلة التركيز على السـالم واألمـن واالسـتقرار،    

املشـــاكل االجتماعيـــة   ةمضـــخا دم إغفـــالأيضـــا عـــ  ينبغـــي
 .)٥٤(قضية السالم يف أفريقيا لبيف ص دخلت االقتصادية اليت

وأكد وزير الدولـة لشـؤون اخلارجيـة والكمنولـث يف       
تحقيق األهداف الرئيسية للتقريـر.  باململكة املتحدة التزام بلده 

يف بناء االزدهار مـن خـالل    ستساعد اململكة املتحدةوقال إن 
ــة وختفــيض    ــز التجــارة األفريقي ــتعزي ــة وتعزيــ  ديونال ز األفريقي

 ســــتعطية. وديرشــــالتنميــــة وتشــــجيع اإلدارة االقتصــــادية ال
اعـــات يف القـــارة، رتولويـــة لبنـــاء الســـالم ومنـــع نشـــوب ال األ
 ؛فـظ السـالم  حل امبادراهتـ يف  دعم منظمة الوحدة األفريقيةوست

__________ 

 .٧ إىل ٥ تا، الصفحاملرجع نفسه  )٥٣(  

 .٩ إىل ٧ تا، الصفحاملرجع نفسه  )٥٤(  

ــاء الســالم حيث   ســو ــادة بن ــة إع ــاتمول عملي ــ م احلــرب.  هدمرت
ــ ــا  تتلحىوسـ ــؤولباملأيضـ ــد يسـ ــة بتصـ ــتها اخلاصـ ير ة يف سياسـ

ــافة إىل ذلـــك،   ــلحة. وباإلضـ ــتاألسـ ــا سـ ــة الدعم بريطانيـ عمليـ
توعيـة النـاخبني   أنشـطة  الدميقراطية يف أفريقيا من خالل متويـل  

ــن       ــوق اإلنســان م ــات، وســتدعم حق ــراقيب االنتخاب ــوفري م وت
 .)٥٥(التنمية هاتونخالل مع

ن إخارجيـــــة الواليـــــات املتحـــــدة  ةوزيـــــروقالـــــت   
 الثقــة بإضــعاف - يغـة لب اأضــرار حتـدث الصـراعات يف أفريقيــا  

ن اقـد فرص التنمية، واألهم، ف وإضاعةاإلقليمي،  على الصعيد
ــريةال األرواح ــة  بشـ ــادة األفارقـ ــ. والقـ ــإبف ن؛ريوخمـ أن  مهنامكـ

واصـلوا  أن ي أو ؛التعـاون  علـى  ميقـو حنو مستقبل  همأمم دواويق
ــزالق حنــو  ــؤهمــاض  االن ــد والعنــف احل مل االســتقرار  عــدمو ق

 غـري أهنـا   خيـارهم.  ددأن حيـ  غريهـم  ألحـد  والعزلة. وال ميكـن 
، بالعمــل معــاًف. لغ األمهيــةابــ المجتمــع الــدويل دورل قالــت إن

ــدول األعضــاء أن  لميكــن  ــق     جتل ــن طري ــات ع ــل حــل الرتاع ع
 اًرمــأ ، أو أن جتعــل اختيــار طريــق الســالمةبوصــع أكثــرالعنــف 
أن  اهنـ اإمكبعلـى سـبيل املثـال،    وفريقيـة.  على الدول األ سهال

 اوقفــ وأن تــدعمنقــل األســلحة إىل منــاطق الصــراع   حتــد مــن
ــ ــن  ل ااختياريـ ــيت مـ ــلحة الـ ــع األسـ ــأهنا بيـ ــذ أن شـ ــكي كتـ  تلـ

 .)٥٦(الصراعات

وأعــرب ممثــل الصــني عــن قلقــه إزاء العــدد املتزايــد          
الوحـدة   مل ختلف آثارا ضـارة علـى   يتلالصراعات يف أفريقيا، ل

ــة يف املنطقــة   ــ، بــل فحســبواالســتقرار واألمــن والتنمي رت أث
ــى  ــال إن حكومــ   أيضــا عل ــامل. وق ــدهالســالم يف الع  حتــث ة بل

 اأفريقيـ  يف اجملتمع الدويل على دعم جهود املنظمـات اإلقليميـة  
املـايل  و ياملـاد  عمملنع الصراعات وحلها، من خالل تـوفري الـد  

__________ 

 .١٢ إىل ٩ تا، الصفحاملرجع نفسه  )٥٥(  

 .١٤ إىل ١٢ تا، الصفحاملرجع نفسه  )٥٦(  
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أي  فــــرض الضــــروري ألمنــــها وآليــــة حفــــظ الســــالم، دون
 .)٥٧(سياسية  شروط

ه شـــارك بلـــد وفـــد إىل أنوأشـــار ممثـــل كوســـتاريكا   
 قـد و .)٥٨(بنشاط يف أعمال الفريـق العامـل املخصـص ألفريقيـا    

ه قرارات هامة بشـأن مسـائل مثـل دعـم     إنشائاختذ الفريق منذ 
ــة ا ــة ودون اإلقليميـ ــادرات اإلقليميـ ــاون بـــني   ؛ملبـ ــز التعـ وتعزيـ

املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة يف جمـاالت    األمم
ات زاءاجلـ  لـنظم لفعال تعزيز اوالالم؛ اعات وحفظ السرتمنع ال

ــها  ــوارد ؛لـــساجملالـــيت فرضـ ــة واملـ ــا املتاحـ  مـــن أجـــل ألفريقيـ
 .)٥٩(السالم  حفظ

ارتفـع  وذكر ممثل فرنسا أن عدد الصراعات األفريقية   
 هـــو تلـــك األزمـــاتل يعـــدثـــر املُاأليف حـــني أن وع. واقـــاليف 
املنظمــات اإلقليميــة بــدور أكــرب، جيــب   يــامق ضــرورة يــربر مــا

سـية عـن   ساباملسـؤولية األ أن يظـل هـو مـن يقـوم     لـس  اجملعلى 
ــة  عمليـــات  ــات األمنيـ ــالم والعمليـ ــعيد حفـــظ السـ علـــى الصـ

حفــظ الســالم  وقــال إن. يف كــل مكــانالــدويل، يف أفريقيــا و
تمويــل ال وأفــات لاحل التتبــديميكــن أن يعتمــد فقــط علــى   ال
األمــم املتحــدة املــوارد   علــى ضــرورة إعطــاء ي، وأكــد طــوعال
 .)٦٠(الية واملادية والبشرية الالزمة للتدخلامل

ــه إزاء      و   ــل االحتــاد الروســي أيضــا عــن قلق أعــرب ممث
زع عــاملزتزايــد عــدد الرتاعــات يف مجيــع أحنــاء أفريقيــا وأثرهــا   

شــجع يمنــاطق بأكملــها. وأشــار إىل أن امليثــاق   يف ســتقرارالل
املنظمـــات اإلقليميـــة علـــى اختـــاذ مبـــادرات أكـــرب يف جمـــال       

عـات. ويف الوقـت   اية الوقائية والتسـوية السـلمية للرت  الدبلوماس
أن العمليـات العسـكرية الـيت تقـوم هبـا      على أيضا  ينصنفسه، 

__________ 

 .١٩ إىل ١٧ تا، الصفحاملرجع نفسه  )٥٧(  

 .)١٩٩٨( ١١٧٠ املنشأ عمال بالقرار  )٥٨(  

  )٥٩(  S/PV.3931٢١ إىل ١٩ تا، الصفح. 

 .٢٣ إىل ٢١ تا، الصفحاملرجع نفسه  )٦٠(  

ي اسـتخدام القـوة،   قتضـ هياكل إقليمية، وال سيما تلـك الـيت ت  
 .)٦١(بإذن صريح من اجمللس ب أن تكونجي

 ةبصـفتها ممثلـ  حـديثها   يف معرض ،ةت الرئيسأوضحو  
حتديــد مســؤوليته عــن  لــدى ،اجمللــسعلــى  ه يــتعنيالســويد، أنــ

 لرؤيـة إىل األمـام   أن يتطلـع السلم واألمن الدوليني يف أفريقيـا،  
أوال وقبـل كـل   فـ خمتلـف وأفضـل.    ى حنـو لعما ميكن القيام به 

يف أفريقيـا   ل،مـ عشيء، جيب على اجمللس أن يكون مسـتعدا لل 
مـن اإلنـذار املبكـر والوقايـة واإلقنـاع       :خرآن امك أي كما يف

ا وفق صرفتلالسياسي إىل حفظ السالم، وإذا لزم األمر، إىل ا
. اتالصـراع  انتـهاء  بنـاء السـالم بعـد    وكذلكلفصل السابع، ل

األمـن،  يف جمـال  دعم أيضـا اجلهـود األفريقيـة    يـ أن  عليه وجيب
، من أجـل ضـمان الـدعم    إىل احلد األدىن دون تقليل مشاركته

 جيــب علــىذلــك، ســلمية. وباإلضــافة إىل اللحلــول لاإلقليمــي 
سـد الفجـوة بـني     ىلـ ع لمـ العاجمللس ومنظومة األمـم املتحـدة   

اإلنساين. وأخريا، يـتعني علـى اجمللـس    العمل العمل السياسي و
منظومة األمم املتحدة ككل، جنبا إىل  يعطُتتأكد من أن أن ي

ــة ال   امــة ملنــع نشــوب  تجنــب مــع املنظمــات األفريقيــة، األولوي
 .)٦٢(اعاترتال

اسـم  ب تدلـ أمهامهـا،   لـس جملا ةف رئيسـ اسـتئنا ولدى   
 :)٦٣(بالبيان التايل اجمللس

ــبتمرب  ٢٤اجتمـــع جملـــس األمـــن يف     ، علـــى ١٩٩٨أيلول/سـ
) املــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٠وزراء اخلارجيــــة، وفقــــا لقــــراره    صــــعيد

، لتقييم التقدم احملرز يف حتقيق السـالم واألمـن يف   ١٩٩٨مايو أيار/ ٢٨
ــوزاري األ   ــاع الــــ ــذ االجتمــــ ــا منــــ ــريأفريقيــــ ــد  خــــ ــذي عقــــ يف  الــــ

ــبتمرب  ٢٥ ــو . و١٩٩٧أيلول/ســ ــريهــ ــه  إىل يشــ ــان رئيســ ــؤرخبيــ  املــ
تقــديره لألمــني العــام  اإلعــراب عــن كــرريو ١٩٩٧أيلول/ســبتمرب  ٢٥

 .١٩٩٨نيسان/أبريل  ١٣تقريره املؤرخ إزاء 

__________ 

 .٣٤ و ٣٣ن ا، الصفحتاملرجع نفسه  )٦١(  

 .٣٧ و ٣٦ن ا، الصفحتاملرجع نفسه  )٦٢(  

  )٦٣(  S/PRST/1998/29. 
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منــع  أفريقيــا يف جمــايل ِقبــل د التزامــهيــجدن ويؤكــد اجمللــس مــ  
ضـــطالع اال قمـــن منطلـــني، اعــات وصـــون الســـلم واألمـــن الـــدولي رتال
مبـادئ   أيضا يؤكد من جديدوميثاق األمم املتحدة.  يف إطارسؤوليته مب

 االستقالل السياسي والسيادة والسالمة اإلقليمية جلميع الدول.

علــى أن اجملتمعــات الســلمية تســتند إىل  األمــن ويشــدد جملــس  
هـو  و ه.أمهيتو كائن البشرياحترام حقوق اإلنسان األساسية وكرامة ال

ع التنميــــة االقتصــــادية شــــجيبــــني ت القائمــــة ة الوثيقــــةرابطــــالب ســــلمي
ــع ال  ــة ومن ــا    رتواالجتماعي ــات. ويؤكــد أن الســعي للســالم يف أفريقي اع

القضــاء علــى الفقــر   نمتضــي زم،احــيتطلــب اتبــاع هنــج شــامل منســق   
إىل ع الدميقراطيـة والتنميـة املسـتدامة واحتـرام حقـوق اإلنسـان،       شجيوت

تقــدمي و ،اعــات وحلــها، مبــا يف ذلــك حفــظ الســالم     رتمنــع ال جانــب
ــانية. وي ــاعدة اإلنســ ــداملســ ــة  شــ ــية احلقيقيــ د علــــى أن اإلرادة السياســ

ل يتصـ  امفي، يف أفريقيا وخارجها، من أجل حتقيق نتائج دائمة ةضروري
لــدول  قيــام اىلإة اســحاجــة م أن مثــة ديؤكــهــذه الغايــات، و  ببلــوغ

ــا     ــم املتحــدة، مب ــة األم ــافياألعضــاء ومنظوم ــة واجمللــس   ه ــة العام اجلمعي
ات ؤسسـ املسـائر  املؤسسـات املاليـة الدوليـة و   واالقتصادي واالجتماعي 

ة اســتجابة ســبانإجــراءات م اختــاذ النظــر يف يف ســتمرارالباذات الصــلة 
 ها األمني العام يف تقريره.مدقشاملة اليت اللتوصيات ل

قيـا  تطـورات إجيابيـة يف أفري  مبـا حتقـق مـن     األمن ويسلم جملس  
رحب بالتقدم الذي أحرزته الـدول األفريقيـة يف   هو ييف العام املاضي، و

واإلصـــالح االقتصـــادي، ومحايـــة حقـــوق   ،الدميقراطيـــة إرســـاء تعزيـــز
يــثين علــى جهــود الــدول األفريقيــة هــو والتنميــة املســتدامة. و ،اإلنســان

فريقية، منظمة الوحدة األ صةاخواملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، و
يرحـــب بالتقـــدم احملـــرز يف هـــو ل الرتاعـــات بالوســـائل الســـلمية. وحلـــ

عملية السـالم يف بورونـدي.   يف سرياليون ومجهورية أفريقيا الوسطى، و
الـدعم املـايل    ريوفلـى تـ  عحيـث مجيـع الـدول واهليئـات ذات الصـلة      هو و

تعزيــز الترتيبــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة األفريقيــة   لمــن أجــوالــتقين 
و هـ ات. وفـ الوتسوية اخل ،وصون السلم واألمن ،اعاترتنع الاصة مبخلا

الشراكة بني األمم املتحدة واملنظمـات اإلقليميـة ودون    نيحستب بليطا
 دعم هذه اجلهود. من أجلاإلقليمية األفريقية 

اعـات  رتة الحـد إزاء عـدد و  واصـل ويعرب اجمللس عن قلقه املت  
ا يتعلــق بظهــور نزاعــات يف أفريقيــا، والتــرابط فيمــا بينــها، وخاصــة فيمــ

 ومثـة أمـور مـثرية للقلـق البـالغ، مـن بينـها        جديدة خـالل العـام املاضـي.   
الـرتاع يف مجهوريـة الكونغـو     ةدعـو نزاع احلدود بني إثيوبيـا وإريتريـا، و  

ــة، و ــوتالدميقراطي ــف يف    ق ــوال، واســتمرار العن ــة الســالم يف أنغ ف عملي
هــذه ووالســودان. ســرياليون، وحــاالت الطــوارئ املعقــدة يف الصــومال 

 بلتتطا االستقرار يف أجزاء كبرية من القارة، نايحأاحلاالت، اليت هتدد 
ــن    ــقاختــاذ إجــراءات متضــافرة م ــدويل    لب ــة واجملتمــع ال ــدول األفريقي ال

 املزيد من املآسي. وقوع ومنظومة األمم املتحدة ملنع

األطـراف   كافـة اجمللس بإحلـاح إىل الـدول األفريقيـة و    طلبوي  
اإلرادة السياســية لتســوية   لــدليل العملــي علــى تــوفر   ا أن تقــدم املعنيــة

العسكرية، وفقا مليثاق األمـم   طرقبال يسلو ،السلمية طرقمنازعاهتا بال
ــرم القــانون اإلنســاين الــدويل   أن حتاملتحــدة، و ــيادة ،ت  دول املنطقــة وس
دول املنطقة  أيضا شجعي وهواإلقليمية.  تهاالسياسي وسالم اواستقالهل
واالضـطالع مبختلـف    الرشيداحلكم  أسلوب اصلة حتسني تنفيذعلى مو

دعو اجملتمــع هــو يــع النمــو االقتصــادي. وشــجياإلصــالحات الالزمــة لت
هـا الـدول األفريقيـة    شـرع في للجهـود الـيت ت   يـد املسـاعدة   مد ىلإالدويل 

 .تاغايحتقيق هذه ال هبدفواملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية 

ــه مـــن األمـــن، عـــرب جملـــسوي   ــدد   ،جانبـ ــه املتجـ عـــن التزامـ
قرراتـه  مبر باملسامهة يف حل الرتاعات يف أفريقيا. ويف هذا السياق، يـذكِّ 

ألمــم لني تجديــد نيعمليــت فيهــا بإنشــاء يــأذن الــيتخــالل الســنة املاضــية 
ــرياليون،      ــطى وسـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــالم يف مجهوريـ ــظ السـ ــدة حلفـ املتحـ

 يعـرب وواملصاحلة الوطنية.  اجلهود الرامية لتحقيق السالم يف لمساعدةل
 اعـات رتال حـدوث  مه على مواصلة حتسني قدرته على منـع عزعن  أيضا

ويؤكـد   ،اعات أكثر كفـاءة وفعاليـة  رتوجعل استجاباته لل عن ذي قبل،
منظومة األمم املتحدة لتعزيز جهـود بنـاء    يف إطاردعمه للتدابري املتخذة 
 ع.ارتالسلم بعد انتهاء ال

ىل توصيات من الفريق العامـل  إ ستنادا، اناألموقد بدأ جملس   
اختــاذ  يف)، ١٩٩٨( ١١٧٠قــراره باملنشــأ عمــال و التــابع لــه املخصــص

للتوصـيات  نطاقـا  أوسـع  و شـاملة  خطوات ملموسة كجزء من استجابة
األمني العام. وقد اختذ اجمللس إجراءات للمساعدة يف تعزيـز   قدمة منامل

فضال عـن تعزيـز التنسـيق بـني      ،ميةدعم املبادرات اإلقليمية ودون اإلقلي
ــايل   ــة يف جمـ ــة ودون اإلقليميـ ــدة واملنظمـــات اإلقليميـ ــم املتحـ ــع  األمـ منـ

اعــات وصــون الســلم. كمــا اختــذ إجــراءات لتعزيــز فعاليــة   رتال ثوحــد
 ول اجمللــس كــذلكاتنــو ،لــساجمل ا فرضــهيتحظــر األســلحة الــعمليــات 
 سالم.حفظ ال ا علىأفريقي ةقدرل املقدم تعزيزالة دعم ضرور

الفريـق العامـل املخصـص علـى مواصـلة       األمنويشجع جملس   
ــه، و  ــا لواليت ــه، وفق ــىععمل ــد مــن ال  تقــدمي ل ــمعلاتوصــيات مزي ة إىل لي

تـدفق األسـلحة غـري    ل ضـع حـد  وبضـرورة   قعلـ يتيمـا  ف خاصـة اجمللس، و
ها وبالتدابري الرامية إىل مساعدة احلكومـات  داخلاملشروعة إىل أفريقيا و

تعزيـز  إىل أمن وحياد خميمـات الالجـئني و   صون علىقيا املضيفة يف أفري
ها دول نفـذ ت تنـ اكن إأذن هبـا و يقدرة اجمللس على رصد األنشطة اليت 

 أعضاء أو ائتالفات من الدول األعضاء.

أن حتـديات حتقيـق السـلم واألمـن يف      نمـ جملـس األ  إذ يدركو  
ــة مســتمرة،   ــا عملي ــه سيواصــل أفريقي ــيم التقــدم احملــرز يف  فإن ــز  تقي تعزي
علـى مسـتوى وزراء اخلارجيـة، كـل سـنتني،       ،السلم واألمن يف أفريقيـا 

 ).١٩٩٨( ١١٧٠ هقرار عا ممتشي
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 ١٩٩٨تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٩املــــؤرخ  قــــررامل  
ــة ( ــراراال): ٣٩٤٥اجللســــ ) ١٩٩٨( ١٢٠٨ نقــــ
 )١٩٩٨( ١٢٠٩ و

تشــرين الثــاين/   ١٩املعقــودة يف  ،٣٩٤٥ ةلســاجليف   
 توصــل إليــهال كــان قــد مت فــاهم الــذيوفقــا للت ١٩٩٨نــوفمرب 

السـابقة، اسـتأنف اجمللـس النظـر يف البنـد       اجمللس يف مشاورات
جـدول األعمـال، وجـه     إقراراملدرج يف جدول أعماله. وبعد 

الــرئيس (الواليــات املتحــدة) انتبــاه أعضــاء اجمللــس إىل نــص       
. )٦٤(مشــاورات ســابقة ءاأثنــ اأعــّد كانــا قــد مشــروعي قــرارين

أول جمموعـة مـن املقترحـات     يفت بـ ن اجمللس قـد  وأشار إىل أ
قـال إن اجمللـس   اليت قدمها الفريق العامل املخصص ألفريقيـا. و 

تدابري ملموسة إضافية لتنفيـذ التوصـيات الـواردة    اآلن سيعتمد 
مشـروع القـرار األول    وبعد ذلك طُرحيف تقرير األمني العام. 

ــرار    ــفه القـــ ــاع بوصـــ ــد باإلمجـــ ــويت، واعتمـــ  ١٢٠٨للتصـــ
 ما يلي نصه: )، ويف١٩٩٨(

 ،جملس األمنإن   

 أيـــار/ ٢٨ ؤرخاملــ ) ١٩٩٨( ١١٧٠قــراره   إذ يعيــد تأكيــد    
 ،١٩٩٨مايو 

ــد أيضــاً  يوإذ    ــن جدي ــا رئيســه    ؤكــد م ــيت أدىل هب ــات ال البيان
ــه  ١٩ يف ــبتمرب  ١٦ و ١٩٩٧حزيران/يونيـــــــــــ  ١٩٩٨أيلول/ســـــــــــ
 ،١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ٢٩  و

ــن لالجــئني    وإذ يؤكــد   ــوفري األم ــ صــفةال صــونوأن ت  ةاملدني
ال يتجــزأ  اجــزء يشــكالن ملخيمــات ومســتوطنات الالجــئني ةواإلنســاني

وميكــن  ،الالجـئني  لواحـ مـن االسـتجابة الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة أل     
 يف صون السلم واألمن الدوليني، اسهمي  أن

ــد نظــر    ــام    وق ــر األمــني الع ــيف تقري نيســان/أبريل  ١٣ ؤرخامل
م الـــدائم اع يف أفريقيـــا وتعزيـــز الســـلرتالـــأســـباب ’’عنـــون وامل ١٩٩٨

الـذي قـدم إىل اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن        ‘‘فيهـا والتنمية املسـتدامة  
 ،١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ٢٥ ؤرخامللبيان رئيسه  وفقاً

__________ 

  )٦٤(  S/1998/1090  وS/1998/1091. 

 أيلـــول/ ٢٢بتقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ  وإذ حيـــيط علمـــاً  
لالجـئني   دمـة املق توفري احلماية للمساعدة اإلنسـانية  نع ١٩٩٨سبتمرب 

 اع،نزيف حاالت  ممن يتواجدون غريهملو

ــرفوإذ ي   ــاخل عت ــيت اكتســبتها   طــاقنالواســعة الربة ب ــدول ال ال
اآلثـار النامجـة عـن خميمـات      ةعاجلـ يف ماألفريقية يف استضافة الالجـئني و 

 ومستوطنات الالجئني،

ملخيمــــات  ةواإلنســــاني ةاملدنيــــ صــــفةعلــــى ال دوإذ يشــــد  
يؤكد يف هـذا الصـدد عـدم مقبوليـة اسـتخدام      ومستوطنات الالجئني، و

األشــخاص يف خميمــات ومســتوطنات الالجــئني  غريهــم مــن الالجــئني و
 لتحقيق أغراض عسكرية يف بلد اللجوء أو يف بلد املنشأ،

نعــدام األمــن يف خميمــات   الة لفــتخاملســباب األ وإذ يالحــظ  
 ومستوطنات الالجـئني يف أفريقيـا، مبـا يف ذلـك وجـود عناصـر مسـلحة       

حلمايـة الدوليـة   ا شـروط ني لغري مستوف آخرين أشخاص وأعسكرية  أو
دوليـة،  الحمايـة  لل على أي حنـو آخـر   نيتاجحماليت متنح لالجئني أو غري 

واخلالفات داخل جتمعات الالجئني، والرتاعات بني الالجئني والسكان 
 وتدفق األسلحة، جرائم قطع الطرق،م العادية وائاحملليني، واجلر

ة اختــاذ خطــوات ملســاعدة الــدول األفريقيــة  بضــرور رقــوإذ ي  
ملخيمــات  ةواإلنســاني ةاملدنيــ صــفةال إبقــاءعلــى حتســني أمــن الالجــئني و
قـوق  حبلالجئني وبـا  املتعلـق  الـدويل  للقانون ومستوطنات الالجئني وفقا
 اإلنسان والقانون اإلنساين،

 الــيت ينفــرد هبــا اصــةاخل يــةمناألحتياجــات العلــى ا شــددوإذ ي  
ن الــذين هــم أضــعف الفئــات يف خميمــات     وســاء واألطفــال واملســن  لنا

 ومستوطنات الالجئني،

 ٥٢/١٣٢و  ٥٢/١٠٣إىل قـراري اجلمعيـة العامـة     شرييإذ و  
، علـى التـوايل،   نيتعلقواملـ  ١٩٩٧كـانون األول/ديسـمرب    ١٢ املؤرخني
وحقـوق اإلنسـان واهلجـرات     ،األمم املتحدة لشؤون الالجـئني  يةمبفوض

 اجلماعية،

أمهيـــة املبـــادئ املتعلقـــة مبركـــز   ؤكـــد مـــن جديـــد ي  - ١  
 ركـز الالجئني واملعايري املوحدة ملعاملتـهم الـواردة يف االتفاقيـة املتعلقـة مب    

، بصــــــيغتها املعدلــــــة ١٩٥١متوز/يوليــــــه  ٢٨ؤرخــــــة ملواالالجــــــئني 
 ؛١٩٦٧كانون الثاين/يناير  ٣١ ؤرخملا ربوتوكولالب

ــة اخلاصــة لألحكــا   يشــدد  - ٢   ــى األمهي ــواردة يف عل م ال
شــاكل ملددة احملــوانــب اجلتــنظم  الــيت اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة 

 ؛١٩٦٩أيلول/سبتمرب  ١٠ ؤرخةوامل ،الالجئني يف أفريقيا

لـــدول يت تتحملـــها الـــاســـية سااملســـؤولية األ يؤكـــد  - ٣  
 وصـفتها  أمـن خميمـات ومسـتوطنات الالجـئني     لـة اكفاملضيفة لالجئني ل

قــوق  حبالجئني وتعلــق بــال ملاالــدويل  للقــانون وفقــا ةاملدنيــو ةاإلنســاني
 ؛اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل
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ــادة   ب يهيــب  - ٤   ــة زي ــدول األفريقي املؤسســات  إنشــاءال
 ركـز اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون الـدويل املتعلقـة مب  وضع و

حكــام الــواردة يف اتفاقيــة منظمــة الوحــدة     األو ،الالجــئني ومعاملتــهم 
الالجـئني علـى مسـافة معقولـة      ةمـ إقاب منـها  فريقية، وال سيما املتعلقـة األ

 اآلخــرين مـن حــدود بلــدهم األصـلي وفصــل الالجــئني عـن األشــخاص   
، نيتـاج احمل غـري لالجـئني أو   الـيت متـنح  احلماية الدولية شروط ني لستوفامل

ث الـدول  حيـ  وصصـ دوليـة، ويف هـذا اخل  الحمايـة  لل على أي حنو آخر،
 لتمس املساعدة الدولية، حسب االقتضاء؛ت أن لىاألفريقية ع

 يةمفوضــ الــيت تتحملــها املســؤولية الرئيســيةب ســلمي  - ٥  
لشـؤون الالجـئني، مبسـاعدة اهليئـات واملنظمـات       السـامية  األمم املتحدة

تضـطلع بـه    الدولية األخرى ذات الصلة، لـدعم الـدول األفريقيـة يف مـا    
ألحكــام القــانون  نيالكــامل موجهــة حنــو االحتــرام والتنفيــذ مــن أعمــال
 يةاملفوضــمــن طلــب ي، وتــهمالالجــئني ومعامل مبركــزة قــلتعالــدويل امل
 ،األمني العــامبــ، حســب احلاجــة، علــى اتصــال وثيــق  ة أن تبقــىالســامي

والـدول املعنيـة يف    ،منظمة الوحدة األفريقية واملنظمات دون اإلقليميـة و
 هذا الصدد؛

ــه الحــظي  - ٦   ــاذ  أن ــزم اخت ــة مــ  يل ــن  جمموع ــدابري م ن الت
 واقـع علـى كاهـل   العـبء ال حتمـل  جانب اجملتمـع الـدويل للمشـاركة يف    

أمـن   لـة اكففة لالجئني ودعم جهودها الراميـة إىل  يضملالدول األفريقية ا
، مبـا يف ذلـك   ةواإلنسـاني  ةا املدنيصفتهخميمات ومستوطنات الالجئني و

تقلــيص نــزع ســالح العناصــر املســلحة، و ويف جمــاالت إنفــاذ القــانون،  
خميمــات ومســتوطنات الالجــئني، وفصــل الالجــئني  إىلتــدفق األســلحة 
 الـيت متــنح احلمايـة الدوليـة   شـروط  ني لسـتوف امل اآلخـرين  عـن األشـخاص  

دوليـــة، الحمايـــة لل ، علـــى أي حنـــو آخـــر،نيتـــاجاحمل غـــريلالجـــئني أو 
 ؛همملقاتلني السابقني وإعادة دجماوتسريح 

ــدا  الحــظ أيضــاً ي  - ٧   بري املشــار إليهــا يف  أن جمموعــة الت
ــرة  ــدريب   ٦الفقـ ــمل التـ ــن أن تشـ ــاله ميكـ ــاعدة   ،أعـ ــورة واملسـ واملشـ

التقنية، والدعم املايل، وتعزيـز  واملسائل   مبسائل النقل واإلمدادتنيقلتعامل
ــوفري حــراس     ــانون، وت ــة إلنفــاذ الق ــات الوطني أو اإلشــراف  ألمــنلاآللي

يـة وفقـا مليثـاق    الشـرطة والقـوات العسـكرية الدول   قـوات  ونشـر   يهم،عل
 األمم املتحدة؛

ــبي  - ٨   ــب     طلـ ــتجيب، حسـ ــام أن يسـ ــني العـ إىل األمـ
ــات الــ   ــة الوحــدة    واراالقتضــاء، للطلب ــة، ومنظم ــدول األفريقي ــن ال دة م

لمشـورة واملسـاعدة التقنيـة    ل اسامتلااألفريقية واملنظمات دون اإلقليمية 
والقـانون   قـوق اإلنسـان  حبيف تنفيذ القـانون الـدويل املتعلـق بـالالجئني و    

ذا القرار، مبا يف ذلـك مـن خـالل الـربامج     هبتصل ي افيماإلنساين الدويل 
 التدريبية املالئمة واحللقات الدراسية؛

ــ  - ٩   ــ ثحيــ ــامي يةاملفوضــ ــات   ةالســ ــن هيئــ ــا مــ وغريهــ
والــدول األعضــاء، ومنظمــة     ،ةصــل ال ذات ومنظمــات األمــم املتحــدة  

ى الشــروع يف بــرامج واملنظمــات دون اإلقليميــة علــ ،الوحــدة األفريقيــة
مـن أشـكال   نيـة وغريهـا   تقمنسقة لتقدمي املشورة والتدريب واملساعدة ال

ــاعدة ــيف    املسـ ــيت تستضـ ــة الـ ــدول األفريقيـ ــاء، إىل الـ ، حســـب االقتضـ
جتمعات الالجئني، بغية تعزيز قدرهتا على تنفيذ االلتزامات املشار إليهـا  

ة علـى  صـل ال تذاشجع املنظمات غـري احلكوميـة   يأعاله، و ٤يف الفقرة 
 املشاركة يف هذه الربامج املنسقة عند االقتضاء؛

يف  املشـاركة  األمني العـام والـدول األعضـاء    شجعي  - ١٠  
ــا     ــدرة أفريقي ــز ق ــة إىل تعزي ــى    يف جمــالاجلهــود الرامي حفــظ الســالم عل

القــانون لــى ع ، علــى النحــو الواجــب،تركيــز التــدريب لــةاكفمواصــلة 
 ،قـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل     حبالدويل املتعلق بـالالجئني و 

ــن الالجــئني و  ال ســيماو ــأم ــ صــفةلا ءاإبق ــات   ةاملدني ــانية ملخيم واإلنس
 مستوطنات الالجئني؛و

ــده ي  - ١١   ــة  ا نيتضــمل عــرب عــن تأيي ــات االحتياطي لترتيب
شرطة وأفـراد مـدربني علـى    ت اوحدوعسكرية ألمم املتحدة وحدات ل

ــام ب ــات اإلنســانية،  القي ــيت  فة إىلضــاإلباالعملي  املعــدات ذات الصــلة، ال
ة أن تعتمـد عليهـا يف   لصـ لاذات يئات ومنظمات األمـم املتحـدة   هل ميكن
التــدريب واملســاعدة التقنيــة تــوفري اإلشــراف والقيــام باملشــورة و اءدإســ

مسـتوطنات  وصون أمـن خميمـات   بصلة تامل من أشكال املساعدة وغريها
بالتنســيق حســب االقتضــاء مــع  ، ةواإلنســاني ةاملدنيــوصــفتها  الالجــئني

   الدول األفريقية املضيفة لالجئني؛

ــبي  - ١٢   ــة    طلـ ــاء فئـ ــر يف إنشـ ــام أن ينظـ إىل األمـــني العـ
ــع      ــدة يف صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين لتحســني التأهــب ملن جدي

ة، ضــرور، حســب الالقيــاملــدعم  ،اعــات وحفــظ الســالم يف أفريقيــارتال
املشـــورة واإلشــــراف   ريوفتـــ بمـــة،  د التمويـــل القائ راووإضـــافة إىل مـــ  

ــة وغريهــا    ــدريب واملســاعدة التقني ــن أشــكال املســاعدة   والت صــلة تامل م
، ةواإلنسـاني  ةاملدنيـ وصـفتها   مستوطنات الالجئنيوصون أمن خميمات ب

أعـاله، وحيـث الـدول     ١١مبا يف ذلك األنشـطة املشـار إليهـا يف الفقـرة     
 الصندوق؛هلذا  تربعاألعضاء على ال

إىل األمـني العـام أن يواصـل مشـاوراته      أيضاً طلبي  - ١٣  
مــع الــدول األعضــاء واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة وغريهــا مــن 

علــى علــم  أن يبقــي اجمللــسو ،اهليئــات واملنظمــات الدوليــة ذات الصــلة
ــأمن خميمــات    ــا واملتصــلة ب ــالتطورات احلاصــلة يف أفريقي مســتوطنات وب

صون السلم واألمن على اليت تؤثر  ة،نيواإلنسا ةاملدنيوصفتها  الالجئني
ن ة، مـ ددبتدابري حم وص،صوصي، يف هذا اخلأن يالدوليني يف املنطقة، و

 أعاله؛ ٧ل تلك املذكورة يف الفقرة قبي

للنظــر يف التوصــيات املشــار  يعــرب عــن اســتعداده    - ١٤  
 يثاق؛املأعاله وفقا ملسؤولياته مبوجب  ١٣إليها يف الفقرة 

مجيـــــع الـــــدول األعضـــــاء واهليئـــــات  إىل  طلـــــبي  - ١٥  
ــلة  ــة ذات الصـ ــة ودون   ،واملنظمـــات الدوليـ ومجيـــع املنظمـــات اإلقليميـ
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نظر، حسب االقتضاء، يف تطبيـق التـدابري الـواردة يف هـذا     تاإلقليمية أن 
 أفريقيا؛ خالفمناطق أخرى  يفالقرار 

  املسألة قيد النظر. هذه بقيأن ُي يقرر  - ١٦  
  

رار الثــاين للتصــويت، رح مشــروع القــطُــبعــد ذلــك و  
ــرار   ــفه القــ يف )، و١٩٩٨( ١٢٠٩واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــ

  :نصه كالتايليلي   ما
  ،  إن جملس األمن  
) املـــــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٠قراراتـــــــه  إذ يعيـــــــد تأكيـــــــد   

أيلول/سـبتمرب   ١٦) املـؤرخ  ١٩٩٨( ١١٩٦، و ١٩٩٨أيار/مايو  ٢٨
، ١٩٩٨أيلول/ســـــــبتمرب  ١٧) املـــــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٩٧، و ١٩٩٨

  ،١٩٩٨يلول/سبتمرب أ ٢٤  و
ــري   ــه يف     وإذ يشـــــ ــا رئيســـــ ــيت أدىل هبـــــ ــات الـــــ إىل البيانـــــ

  ، ١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ١٦و  ١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ٢٥
يف التوصيات الواردة يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ      وقد نظر  

أســباب الــرتاع يف أفريقيــا وتعزيــز ”واملعنــون  ١٩٩٨نيســان/أبريل  ١٣
بشأن أمهيـة وقـف التـدفقات غـري      “دامة فيهاالسلم الدائم والتنمية املست

  املشروعة لألسلحة إىل أفريقيا وفيها،  
بالصلة الوثيقة بني مشكلة التدفقات غري املشروعة  وإذ يسلم  

  لألسلحة إىل أفريقيا وفيها والسلم واألمن الدوليني،  
بـأن الـدوافع التجاريـة والسياسـية تلعـب       وإذ يسلم مع القلق  

و غري مالئـم، يف نقـل وتكـديس األسـلحة الصـغرية      دورا مهما، على حن
  يف أفريقيا بصورة غري مشروعة،

الصلة الوثيقة بني السلم واألمـن الـدوليني والتنميـة     وإذ يؤكد  
املســـتدامة، وضـــرورة تصـــدي اجملتمـــع الـــدويل للتحـــدي املتمثـــل يف       

تصــديا شــامال   شــروعة لألســلحة إىل أفريقيــا وفيهــا   التــدفقات غــري امل 
علــى جمــال األمــن بــل يعــىن أيضــا مبجــال التنميــة االجتماعيــة  يقتصــر  ال

  واالقتصادية،
حـــق الـــدول األفريقيـــة يف شـــراء أو إنتـــاج  وإذ يعيـــد تأكيـــد  

األسلحة الضرورية لتلبيـة احتياجاهتـا املشـروعة اخلاصـة بـاألمن القـومي       
والنظام العام وفقـا مليثـاق األمـم املتحـدة وسـائر قواعـد القـانون الـدويل         

  ه،  ومبادئ
بالعرض الذي تقـدمت بـه حكومـة سويسـرا بـأن       وإذ يرحب  

، مــؤمترا دوليــا ٢٠٠١تستضـيف يف جنيــف، يف موعــد ال يتجــاوز عــام  
  يعىن جبميع جوانب التجارة غري املشروعة باألسلحة،  

ــة بوضــع     وإذ يرحــب   ــا املتعلق ــة التفــاوض يف فيين أيضــا بعملي
طنيـة، مبـا يف ذلـك وضـع     رب الوعـ اتفاقية دولية ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة    

بروتوكــول ملكافحــة إنتــاج األســلحة الناريــة واالجتــار هبــا بصــورة غــري   
  مشروعة،  
ــذلك    ــب كـ ــلحة    وإذ يرحـ ــق باألسـ ــل املتعلـ ــل املتواصـ بالعمـ

الصــغرية واخلفيفــة الــذي يقــوم بــه األمــني العــام عمــال بقــراري اجلمعيــة  
 ١٩٩٥كـــــانون األول/ديســـــمرب  ١٢بـــــاء املــــؤرخ   ٥٠/٧٠العامــــة  

، مبــا يف ذلــك ١٩٩٧كــانون األول/ديســمرب  ٩يــاء املــؤرخ  ٥٢/٣٨ و
العمـل الــذي يقــوم بـه فريــق اخلــرباء احلكـوميني الــذين رشــحهم األمــني    
العام، وإذ يالحظ النتائج املتعلقة بالتدفقات غري املشروعة لألسلحة إىل 
أفريقيــا وفيهــا والــواردة يف تقريــر األمــني العــام عــن األســلحة الصــغرية    

  ، ١٩٩٧آب/أغسطس  ٢٧املؤرخ 
بقـــرار األمـــني العـــام تنســـيق مجيـــع اإلجـــراءات   وإذ يرحـــب  

املتعلقــة باألســلحة الصــغرية داخــل منظومــة األمــم املتحــدة مــن خــالل    
اإلجراء التنسيقي املتعلق األسـلحة الصـغرية، الـذي ُعينـت إدارة شـؤون      

  نزع السالح التابعة لألمانة العامة جهة التنسيق املعنية به،
باملبادرات الوطنية والثنائية ودون اإلقليمية اجلـاري   يشيدوإذ   

اختاذها يف أفريقيا يف سبيل مكافحة التدفقات غري املشـروعة لألسـلحة،   
كاملبادرتني املتخذتني يف مايل وموزامبيق، من قبـل اجلماعـة االقتصـادية    

  لدول غرب أفريقيا واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي،
منظمة الوحـدة األفريقيـة إعـداد تقريـر عـن       بقرار وإذ يرحب  

احلالة يف أفريقيـا يتضـمن معلومـات مفصـلة عـن حجـم مشـكلة انتشـار         
  األسلحة الصغرية وتوصيات بشأن السياسات املناسبة،

إزاء األثــــر املزعــــزع  عــــن قلقــــه العميــــق يعــــرب  - ١  
لالســتقرار الــذي حتدثــه التــدفقات غــري املشــروعة لألســلحة، وال ســيما  

ة الصــغرية، إىل أفريقيــا وفيهــا، وإزاء اإلفــراط يف تكــديس هــذه األســلح
األسلحة وتداوهلا، األمر الذي يهدد األمن القـومي واإلقليمـي والـدويل    

  ويسبب عواقب وخيمة بالنسبة للتنمية واحلالة اإلنسانية يف القارة؛
ــق      يشــجع  - ٢   ــوانني تتعل ــى ســن ق ــة عل ــدول األفريقي ال

ليــا، تشــمل إنشــاء آليــات وطنيــة قانونيــة حبيــازة واســتخدام األســلحة حم
وقضائية لتنفيذ هذه القـوانني تنفيـذا فعـاال، وفـرض ضـوابط فعالـة علـى        
االسترياد والتصدير وإعادة التصدير، ويشجع أيضا اجملتمع الـدويل علـى   

  املساعدة يف هذه اجلهود بالتشاور مع الدول األفريقية؛
، وال سـيما  أمهيـة قيـام مجيـع الـدول األعضـاء      يؤكد  - ٣  

الدول املشتركة يف صناعة األسلحة أو تسـويقها، بتقييـد نقـل األسـلحة     
اليت ميكن أن تثري الرتاعات املسـلحة أو تطيـل أمـدها أو تزيـد مـن حـدة       
التوترات أو الرتاعات القائمة يف أفريقيـا، كـأن تقـوم بـذلك مـن خـالل       

  وقف نقلها وقفا اختياريا؛
االشــتراك يف ســجل الــدول األفريقيــة علــى   يشــجع  - ٤  

األمم املتحدة لألسلحة التقليديـة، ويشـجع أيضـا علـى إنشـاء سـجالت       
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مناســبة إقليميــة أو دون إقليميــة لألســلحة التقليديــة بنــاء علــى اتفــاق       
تتوصل إليـه الـدول األفريقيـة املعنيـة، ويشـجع كـذلك الـدول األعضـاء         

ل على استكشاف طرق مالئمة أخرى لتعزيـز الشـفافية يف عمليـات نقـ    
  األسلحة إىل أفريقيا وفيها؛

الدول األعضاء اليت حتوز اخلربة الفنيـة املناسـبة    حيث  - ٥  
ــة    ــدول األفريقي ــة علــى التعــاون مــع ال ــز قــدرهتا علــى مكافحــة   بغي تعزي

التــدفقات غــري املشــروعة لألســلحة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق تعقــب        
  يها؛رميها وقطع الطريق علملشروع لألسلحة وحتعمليات النقل غري ا

بإعالن فرض الوقف االختياري املعتمد مـن   يرحب  - ٦  
قبــل مــؤمتر رؤســاء دول وحكومــات اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب 

ــا، يف  ــا يف أبوجــ ــوبر  ٣١أفريقيــ ــرين األول/أكتــ ، وحيــــث ١٩٩٨تشــ
املنظمات دون اإلقليمية األخرى يف أفريقيـا علـى النظـر يف اختـاذ تـدابري      

  مماثلة؛
فريقيـــة علـــى دراســـة اجلهـــود     الـــدول األ  يشـــجع  - ٧  

املضطلع هبا يف مناطق أخرى، كاجلهود اليت تضـطلع هبـا منظمـة الـدول     
األمريكيــة واالحتــاد األورويب، ملنــع ومكافحــة التــدفقات غــري املشــروعة 

  اختاذ تدابري مماثلة حسب االقتضاء؛يف لألسلحة، والنظر 
ر باعتزام األمني العام إيالء أولويـة عليـا لـدو    يرحب  - ٨  

األمــم املتحــدة يف العمــل علــى حتســني فهــم العواقــب املباشــرة وغــري        
املباشـــرة للتـــدفقات غـــري املشـــروعة لألســـلحة، ويؤكـــد أمهيـــة إطـــالع 

علـى األثـر السـليب للتـدفقات غـري       ،اجلمهور، علـى أوسـع نطـاق ممكـن    
  املشروعة لألسلحة إىل أفريقيا وفيها؛

يــد األمــني العــام علــى استكشــاف ســبل حتد يشــجع  - ٩  
ــوانني        ــا خيــالف الق ــون مب ــذين يعمل ــدوليني ال ــات جتــار األســلحة ال هوي
الوطنية أو تدابري احلظر اليت تفرضها األمم املتحـدة علـى نقـل األسـلحة     

  إىل أفريقيا وفيها؛
األمـــني العـــام علـــى تعزيـــز التعـــاون   يشـــجع أيضـــا  - ١٠  

دون بني الدول األعضاء، واألمـم املتحـدة، واملنظمـات اإلقليميـة و     فيما
اإلقليمية وغريها مـن املنظمـات ذات الصـلة يف سـبيل مجـع واسـتعراض       
وتبادل املعلومات املتعلقة مبكافحـة التـدفقات غـري املشـروعة لألسـلحة،      
ــد        ــات، عن ــق باألســلحة الصــغرية، وإتاحــة املعلوم ــا يتعل وال ســيما فيم
 االقتضاء، عن طبيعة التجارة الدولية غري املشروعة باألسلحة مع أفريقيا

  وفيها وعن النطاق العام هلذه التجارة؛
ــد يكــرر  - ١١   ــذ    تأكي ــدول األعضــاء بتنفي ــع ال ــزام مجي الت

مقررات اجمللس املتعلقة حبظر توريد األسلحة، ويالحظ يف هـذا الصـدد   
اآلثار األوسـع نطاقـا للنتـائج الـيت توصـلت إليهـا جلنـة التحقيـق الدوليـة          

أيلول/سـبتمرب   ٧رخ ) املـؤ ١٩٩٥( ١٠١٣اليت أنشـئت مبوجـب قـراره    
) املــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦١وأعيــــد تنشــــيطها وفقــــا لقــــراره     ١٩٩٥

واخلربة اليت اكتسبتها، ويطلب إىل األمني العام  ١٩٩٨نيسان/أبريل  ٩
أن ينظــر يف إمكانيــة تطبيــق تــدابري مــن هــذا القبيــل علــى منــاطق الــرتاع 
ــذه         ــى مصــادر ه ــع التشــديد بصــفة خاصــة عل ــا، م األخــرى يف أفريقي

  ة، وأن يقدم توصيات إىل اجمللس عند االقتضاء؛األسلح
األمــني العــام علــى أن يستكشــف بالتشــاور  يشــجع  - ١٢  

ــا         ــا فيه ــات، مب ــادل ونشــر املعلوم ــدول األعضــاء ســبل مجــع وتب ــع ال م
املعلومات التقنية املتعلقـة بالتـدفقات غـري املشـروعة لألسـلحة الصـغرية،       

سـني قـدرة اجملتمـع الـدويل     وما هلا من تأثري مزعـزع لالسـتقرار، بغيـة حت   
علــى منــع تفــاقم الرتاعــات املســلحة واألزمــات اإلنســانية، فضــال عــن     
حتسني سبل التبادل السريع للبيانات بشأن االنتهاكات احملتملة حلـاالت  

  حظر توريد األسلحة؛
إىل األمــني العــام أن ينظــر يف الســبل العمليــة  يطلــب  - ١٣  

الـربامج الوطنيـة واإلقليميـة ودون     للتعاون مع الدول األفريقيـة يف تنفيـذ  
اإلقليمية جلمع األسلحة والتخلص منها وتدمريها علـى أسـاس طـوعي،    

  مبا يف ذلك إمكانية إنشاء صندوق لدعم هذه الربامج؛
ــرامج مجــع     يعتــرف  - ١٤   باملســامهة املهمــة الــيت تؤديهــا ب

األسلحة والتخلص منها وتدمريها على أساس طوعي يف حاالت معينـة  
االت ما بعد انتهاء الرتاع يف أفريقيا، ويعـرب عـن اعتزامـه النظـر     من ح

يف أن يدرج، عند االقتضاء، سـبل تيسـري إجنـاح تنفيـذ هـذه الـربامج يف       
واليات عمليات حفـظ السـالم الـيت يـأذن هبـا مسـتقبال يف أفريقيـا بنـاء         

  على توصيات األمني العام؛
ـــ  يهيــــب  - ١٥   ــة ودون اإلقليميـ ة يف باملنظمــــات اإلقليميــ

أفريقيا تعزيز اجلهود الرامية إىل إنشاء آليات وشبكات إقليمية فيما بـني  
الســلطات املعنيــة للــدول األعضــاء فيهــا مــن أجــل تبــادل املعلومــات يف   

  مكافحة تداول األسلحة الصغرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة؛
  إبقاء هذه املسألة قيد نظره. يقرر  - ١٦  

  

 ١٩٩٨ين الثــاين/نوفمرب تشــر ٣٠املقــرر املــؤرخ   
  الرئيسمن  ): بيان٣٩٥٠  (اجللسة

تشــــــــرين  ٣٠، املعقــــــــودة يف ٣٩٥٠يف اجللســــــــة   
وفقا للتفاهم الـذي كـان قـد مت التوصـل      ١٩٩٨الثاين/نوفمرب 

إليــه يف مشــاورات اجمللــس الســابقة، اســتأنف اجمللــس النظــر يف 
البند املدرج يف جدول أعماله. وبعـد إقـرار جـدول األعمـال،     
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ــايل باســــم      أدىل ــدة) بالبيــــان التــ ــرئيس (الواليــــات املتحــ  الــ
  :  )٦٥(اجمللس

يشـــــري جملـــــس األمـــــن إىل تقريـــــر األمـــــني العـــــام املـــــؤرخ    
ــون  ١٩٩٨نيســان/أبريل  ١٣ ــز   ”املعن ــا وتعزي ــرتاع يف أفريقي أســباب ال

ــة املســتدامة فيهــا   ــدائم والتنمي ــه  “. الســلم ال ويف الوقــت الــذي يعيــد في
 عــناســية مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة  اجمللــس تأكيــد مســؤوليته األس

صون السلم واألمـن الـدوليني، فإنـه يشـدد علـى الـدور املتزايـد األمهيـة         
للترتيبـــات والوكـــاالت اإلقليميـــة، والئتالفـــات الـــدول األعضـــاء يف      
االضطالع باألنشطة يف هذا اجملال. واجمللس يؤكد جمددا أن أي أنشطة 

و من جانب وكاالت إقليميـة، مبـا   يضطلع هبا يف إطار ترتيبات إقليمية أ
 ٥٣و  ٥٢يف ذلك إجراءات اإلنفاذ، جيب االضطالع هبا وفقا للمـواد  

مـن الفصـل الثـامن مـن ميثــاق األمـم املتحـدة. كمـا يؤكـد علــى          ٥٤و 
أمهيــة مجيــع هــذه األنشــطة الــيت تسترشــد مببــادئ الســيادة واالســتقالل    

ادئ التنفيذية لعمليات السياسي والسالمة اإلقليمية جلميع الدول، وباملب
ــدة حلفـــظ الســـالم، الـــو  ــادر يف  األمـــم املتحـ ــه الصـ ــان رئيسـ اردة يف بيـ

  .١٩٩٣أيار/مايو  ٢٨
ويرحب جملس األمن باآلراء اليت أعرب عنها األمـني العـام يف     
ــرات  ــا.      ٤٤إىل  ٤٢الفق ــها بأفريقي ــا يتصــل من ــره ال ســيما م ــن تقري م

ة ودون اإلقليميـة أو الـدول   إلقليميـ اويسلم بأن ختويل اجمللس املنظمات 
ن كـ الدول سلطة اختاذ إجراءات هبذا اخلصـوص مي األعضاء أو ائتالفات 

أن ميثــل اســتجابة فعالــة يف حــاالت نــزاع، ويــثين علــى الــدول األعضــاء 
واملنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة الـيت اضـطلعت جبهـود ومبـادرات       

رتـه علـى رصـد    من أجل صون السالم واألمن. ولكـي يعـزز اجمللـس قد   
يعـرب عـن اسـتعداده لـدرس التـدابري املناسـبة       فإنـه  أية أنشطة يأذن هبـا،  

  حينما جيري النظر يف إذن كهذا.
ويف هذا الصدد، يشري جملس األمن إىل وجود جمموعة واسـعة    

من الترتيبات والعالقات اليت نشأت يف حاالت خمتلفة مـن التعـاون بـني    
ملنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة يف   األمم املتحدة والدول األعضاء وا

جمال صون السلم واألمـن، وإىل أن احتياجـات الرصـد سـوف تتفـاوت      
ــا        ــا فيه ــة، مب ــات املعين ــع الظــروف اخلاصــة للعملي ــف م ــي أن تكي وينبغ
ــي أن تكــون        ــه ينبغ ــري أن ــة. غ ــود الســالم اجلاري ــات املتصــلة جبه العملي

ا لألهـــداف، للعمليـــات، بشـــكل عـــام، واليـــة واضـــحة، تتضـــمن بيانـــ
وقواعد االشتباك، وخطة عمل ُمحكمة، وإطارا زمنيا لفض االشـتباك،  
وترتيبــات لتقــدمي تقــارير منتظمــة إىل اجمللــس. ويؤكــد اجمللــس علــى أن   
تـوافر معيــار سـلوكي راق أمــر جــوهري لنجـاح العمليــات، ويشــري إىل    
دور األمم املتحدة يف وضع معايري عامة حلفظ السـالم. ويشـدد اجمللـس    

لــى ضــرورة أن تكفــل البعثــات والعمليــات احتــرام وامتثــال موظفيهــا  ع
__________ 

  )٦٥(  S/PRST/1998/35.  

للقانون الدويل مبا يف ذلك القـانون اإلنسـاين وحقـوق اإلنسـان وقـانون      
  الالجئني.
ــز رصــد هــذه         ــه باإلمكــان تعزي ــرى جملــس األمــن أيضــا أن وي

األنشــطة، عنــدما يكــون ذلــك ضــروريا أو مستصــوبا، بإدخــال عناصــر 
على سبيل املثـال قضـايا احلقـوق السياسـية وحقـوق      ة معينة تتناول يمدن

اإلنسان داخل البعثات والعمليات. ويف هذا السياق، يقر جملـس األمـن   
أيضا بأن إحلاق موظـف أو فريـق اتصـال تـابع لألمـم املتحـدة ميكـن أن        

ىل حتســــني تــــدفق املعلومــــات بــــني اجمللــــس واملشــــتركني يف   إيــــؤدي 
س وينفــذها ائــتالف مــن الــدول االضــطالع بــأي عمليــة يــأذن هبــا اجمللــ 

ــرب    ــة. ويعـ ــة أو دون إقليميـ ــة إقليميـ ــاء أو منظمـ ــن   األعضـ ــس عـ اجمللـ
ن ينظر، بالتشاور مع الدول األعضـاء واملنظمـات اإلقليميـة    استعداده أل

ودون اإلقليمية املعنية، يف إمكانية تعيني موظفي اتصـال هلـذه العمليـات    
 ٨و املقترح يف الفقـرة  على أساس توصيات من األمني العام وعلى النح

. ١٩٩٨أيلول/سـبتمرب   ١٨) املـؤرخ  ١٩٩٨( ١١٩٧من قرار اجمللـس  
كما يعرب اجمللس عن استعداده، فيمـا يتعلـق بالعمليـات الـيت تقـوم هبـا       
ــة، للنظــر، بالتشــاور مــع املنظمــات      ــة ودون اإلقليمي املنظمــات اإلقليمي

في اتصــال يف اإلقليميــة ودون اإلقليميــة املعنيــة، يف جــدوى تعــيني مــوظ 
  مقر املنظمة.

ــات ميكــن        ويؤكــد جملــس األمــن أيضــا أن رصــد هــذه العملي
تعزيــزه بتحســني تــدفق املعلومــات وتبادهلــا عــن طريــق مجلــة أمــور منــها 
تقدمي التقـارير بانتظـام، كمـا يف حالـة البعثـة األفريقيـة املشـتركة لرصـد         

عقــد  تنفيـذ اتفاقـات بــانغي يف مجهوريـة أفريقيــا الوسـطى، وعــن طريـق     
ــة ودون       ــني أعضــائه واملنظمــات اإلقليمي ــة ب ــة منتظم اجتماعــات إحاط
اإلقليمية والدول األعضاء اليت تقـوم هبـذه العمليـات، والـدول األعضـاء      

  الدول األعضاء املشاركة. من املسامهة بقوات وغريها
إحـدى   الذي مفاده أنويشاطر جملس األمن األمني العام رأيه   

شطة القوات اليت أذن هبـا، واملسـامهة أيضـا يف    الوسائل املمكنة لرصد أن
ــة الســالم، هــي النشــر      نفــس الوقــت يف اجلوانــب األوســع نطــاق لعملي
املشترك ملراقيب األمم املتحدة وموظفيها اآلخرين مع عمليـة تضـطلع هبـا    
منظمة إقليمية أو دون إقليميـة أو ائـتالف مـن الـدول األعضـاء. ويتفـق       

إمكـان حتقيـق هـذا التعـاون      عـدم أنـه رغـم   اجمللس مع األمني العام على 
يف مجيع احلاالت، فإن النشر املشترك ميكن أن يسـهم إسـهاما مهمـا يف    
جهود حفـظ السـالم، كمـا حـدث يف حـاليت ليربيـا وسـرياليون، حيـث         
نشــرت بعثتــا مــراقيب األمــم املتحــدة إىل جانــب فريــق الرصــد التــابع         

  للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.
د جملس األمـن علـى أمهيـة إنشـاء إطـار واضـح للتعـاون        ويشد  

والتنسيق بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة أو دون اإلقليميـة أو       
ــات  ــدول ائتالف ــم      ال ــا األم ــوم فيه ــيت تق ــة يف احلــاالت ال األعضــاء املعني

املتحــدة بنشــر قــوات إىل جانـــب قــوات املنظمــات اإلقليميـــة أو دون      
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ــة أو قــوات الــد  هــذا اإلطــار  ول األعضــاء. وينبغــي أن يتضــمن اإلقليمي
أهدافا حمددة، وحتديدا دقيقا ألدوار ومسؤوليات كل من األمم املتحدة 

الئتالفــات املعنيــة وجملــاالت  اإلقليميــة أو اواملنظمــات اإلقليميــة أو دون 
التفاعل بـني القـوات، وأحكامـا واضـحة فيمـا يتعلـق بسـالمة املـوظفني         

علــى أمهيــة ضــمان حمافظــة بعثــات األمــم   وأمنــهم. كمــا يشــدد اجمللــس
املتحدة على هويتها واستقالليتها فيما يتصل بقيـادة عملياهتـا والسـيطرة    

  عليها وبالسوقيات.
ــة         ــدول األعضــاء واملنظمــات اإلقليمي ــن ال ــس األم وحيــث جمل

ودون اإلقليمية على ضمان أي يظل اجمللس على علم تـام بأنشـطتها يف   
ولتســهيل ذلــك، يتعهــد اجمللــس بالتشــاور  جمــال صــون الســلم واألمــن.  

بصورة منتظمة مع الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية 
  املشاركة يف مثل هذه األنشطة.

  

ــداوالت    ــت يف املـ ــيت أجريـ ــبتمرب  ٢١ الـ أيلول/سـ
  )٤٠٤٧  (اجللسة ١٩٩٩

ــاجليف    ــودة، ٤٠٤٧ ةلسـ ــبتمرب  ٢١يف  املعقـ أيلول/سـ
ــذ  ١٩٩٩ ــاهم الـ ــا للتفـ ــد مت يوفقـ ــان قـ ــه يف ال كـ توصـــل إليـ

ــه  اجملالســابقة، أدرج  اجمللــس مشــاورات لــس يف جــدول أعمال
فخامـة السـيد فريـدريك     إعالمية يقدمهاإحاطة ” املعنون البند

ــا  ــة زامبيـ ــيلوبا، رئـــيس مجهوريـ ــاد “ج. ت. شـ ــد اعتمـ . وبعـ
جدول األعمال، دعا الرئيس (هولندا) رئيس مجهوريـة زامبيـا   

  اجمللس.طاولة  حوللشغل مقعد 
وذكر رئيس مجهورية زامبيا، يف معـرض تعليقـه علـى      

اتفاق وقف إطالق النار يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، أن  
ــدها، مشلـــت     ــذها ورصـ املفاوضـــات فضـــال عـــن آليـــات تنفيـ

يف االعتبـــار كـــال مـــن الـــرتاع  وأخـــذتمشـــاورات عديـــدة، 
ع مبسـامهات مجيـ   وسـلّم الداخلي والشواغل األمنيـة اخلارجيـة.   

األطــراف املعنيــة، مبــا يف ذلــك مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة   
واألمم املتحـدة ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة وجمموعـة اجلماعـة       

عـن   معربـا واملتمردين الكونغوليني،  اإلمنائية للجنوب األفريقي
أملــه يف التنفيــذ النــاجح لالتفــاق. وأثــىن علــى األمــم املتحــدة    

ة الوســاطة، وناشــد اجمللــس ملشــاركتها يف مجيــع مراحــل عمليــ 
 ،قــوة حلفــظ الســالم يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة إرســال

تشــمل مهامهــا نــزع ســالح القــوات الكونغوليــة غــري النظاميــة 
ــة واملهــام الــيت    ونقــل الفصــل  تتجــاوزامليليشــيات غــري األجنبي

ــه يف     ــاق. وأعــرب عــن أمل ــق مســألة  أالســادس مــن امليث ال تعي
الــدويل ألفريقيــا بشــأن قضــية مجهوريــة  الــدعم تقــدمي التكلفــة 

الكونغــو الدميقراطيــة، وأن يســارع اجمللــس بالعمــل علــى هــذه  
  .)٦٦(القضية

ــور،        ــة أم ــس، يف مجل ــق اجملل ــى اإلحاطــة، واف وردا عل
على أن الوقت قد حان ألن ميضي قدما يف مهمة إقامة تعـاون  
أكرب مع أفريقيا، وأعرب عن تقديره للجهـود الـيت يبـذهلا كـل     

النـار؛ وأعـرب عـن تأييـده      إطـالق سـاهم يف اتفـاق وقـف    من 
ملفهوم بعثة حلفظ السالم. كما طرح أعضاء اجمللس عددا مـن  

  .)٦٧(األسئلة بشأن البعثة املقترحة واتفاق وقف إطالق النار
  

ــداوالت    ــيت أجريــــــــــــــت يف املــــــــــــ   ٢٩ الــــــــــــ
  )٤٠٤٩(اجللسة  ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٣٠و 

مــــني العــــام ، قــــدم األ١٩٩٩أيلول/ســــبتمرب  ٢٥يف   
تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف التقريـر املتعلـق       تقريرا مرحليا عن

ــة    ــدائم والتنميـ ــلم الـ ــز السـ ــا وتعزيـ بأســـباب الـــرتاع يف أفريقيـ
ــا  ــال. )٦٨(املســتدامة فيه ــره    وق ــام يف تقري ــى  إاألمــني الع ــه عل ن

الرغم مـن العديـد مـن املشـاكل الـيت ال تـزال تواجههـا الـدول         
ــة ــا  األفريقيـ ــا أمـ ــاك أيضـ ــثرية إىل   ، هنـ ــيريات مـ ــهد تغـ كن تشـ

__________ 

  )٦٦(  S/PV.4047 ٥إىل  ٢، الصفحات.  
 ٥ والصــفحة (البحــرين)؛  ٦و  ٥الصــفحات  املرجــع نفســه،    )٦٧(  

 ٧والصـــفحتان (فرنســـا)؛  ٧و  ٦والصـــفحتان (كنـــدا)؛  ٦ و
 ٨والصـفحتان  (الصني)؛  ٨والصفحة (اململكة املتحدة)؛  ٨ و
 ٩والصــــفحتان (األرجنــــتني)؛  ٩والصــــفحة (غــــابون)؛  ٩ و
ــدة)؛   ١٠ و ــات املتحــــ ــفحة(الواليــــ ــا)؛  ١٠ والصــــ (غامبيــــ

ــفحتان  ــا)؛  ١١و  ١٠والصــ ــفحتان (ماليزيــ  ١٢و  ١١والصــ
 ١١و  ١٠الصـفحتان  و(الربازيل)؛  ١٢والصفحة (سلوفينيا)؛ 

  (هولندا).
  )٦٨(  S/1999/1008.  
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األحســن. ويأخــذ األفارقــة أيضــا بزمــام مصــائرهم السياســية،   
وحتققت طفرات هامة يف البحث عن حلـول تفاوضـية لـبعض    
الصـــراعات الـــيت طـــال أمـــدها بواســـطة اجلهـــود الدبلوماســـية 

يف حـدث  املستمرة اليت تبـذهلا البلـدان األفريقيـة نفسـها مثلمـا      
ــة الكو  ــرياليون ومجهوري ــدأ تعزيــز     س ــد ب ــو الدميقراطيــة. وق نغ

التعاون بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة لتعزيـز قـدرة        
أفريقيا على حفظ السالم. وأشار إىل املشكلة القائمـة املتمثلـة   
يف عدم وجود املوارد، وأكد على أنه ميكـن أن ُتعطـى اإلرادة   

م واجملتمـع الـدويل والسـال    أفريقياالسياسية من جانب كل من 
  والتنمية يف أفريقيا زمخا جديدا.

ــاجليف و   ــومي  ،٤٠٤٩ ةلسـ ــودة يف يـ  ٣٠و  ٢٩املعقـ
توصـل  كـان قـد مت ال  للتفاهم الذي  وفقا ١٩٩٩أيلول/سبتمرب 

ــه يف مشــاورات  ــر يف   اجمللــس إلي الســابقة، أدرج اجمللــس التقري
جــدول أعمالــه. وبعــد اعتمــاد جــدول األعمــال، دعــا الــرئيس 

إندونيسـيا  واإلمارات العربية املتحـدة  و ليا(هولندا) ممثلي أسترا
بلجيكـا  والربتغال وباكستان وأوكرانيا وأوغندا وأوروغواي و
اجلماهرييــة العربيــة وجــزر القمــر واجلزائــر وجامايكــا وتوغــو و

مجهوريـة  وكوريـا  ومجهوريـة  ومجهورية ترتانيا املتحدة والليبية 
دا روانـــوجيبـــويت و يقيـــاجنـــوب أفروالكونغـــو الدميقراطيـــة  

ــا والســودان وســوازيلند والســنغال وســلوفاكيا و ــبني وغان الفل
النـرويج  وموزامبيـق  ومـالوي  واملغرب ومصر وكوبا وفنلندا و
ــا و ــد ونيجرييـ ــان واهلنـ ــهم، إىل  واليابـ ــى طلبـ ــاء علـ ــيمن، بنـ الـ

التصـويت.   يف قاحلـ دون أن يكـون هلـم   باملشاركة يف املناقشة 
مني العام ملنظمـة  ، إىل األ٣٩، مبوجب املادة أيضادعوة  هوجو

    وكان األمني العام حاضرا أيضا. الوحدة األفريقية
وقد رحب األمني العـام بـأن األفارقـة يأخـذون بزمـام        

مصائرهم السياسية، وبـأهنم علـى اسـتعداد لالعتـراف بأخطـاء      
األفارقـة يعيشـون اآلن يف ظـل أنظمـة      غالبية وقال إناملاضي. 

األفريقيـة مـؤخرا علـى     دميقراطية، وقد وافقت منظمة الوحـدة 
اإلصرار على مبدأ أن احلكومات اليت تولت زمام السلطة عـن  

أن تعامـل علـى    تتوقـع ال ميكـن أن   طريق وسائل غري دستورية
قدم املساواة يف جتمع مكون مـن رؤسـاء دول منتخـبني. ومـع     
ذلــك، أشــار إىل أن التقــدم ســيظل ضــعيفا حــىت حتكــم أفريقيــا 

ا يف ذلـك تلـك املوجـودة يف أنغـوال     سيطرهتا على صراعاهتا، مب
والســـودان وإثيوبيـــا وإريتريـــا. وأكـــد أيضـــا علـــى أنـــه رغـــم  
ــزم        ــامل، يل ــات يف الع ــن حــاالت األزم ــة م اخــتالف كــل حال
اجمللس، كي حيتفظ مبصداقيته، تطبيق إجـراءات حفـظ السـالم    
واملســاعدة اإلنســانية وغريهــا مــن اإلجــراءات الالزمــة تطبيقــا   

النظــر عــن اإلقلــيم أو الدولــة. كمــا أكــد عــادال وثابتــا، بغــض 
علـــى أمهيـــة الشـــراكة مـــع املنظمـــة، وغريهـــا مـــن املنظمـــات   
اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة وكـــذلك مجاعـــات اجملتمـــع املـــدين 

  .  )٦٩(واألفراد
ــام ملنظمــة     ــة  وشــدد األمــني الع ــى  الوحــدة األفريقي عل

ــة التعــاون مــع األمــم املتحــدة، وأشــار إىل تطــور هــام يف      أمهي
هــود الراميــة إىل حــل ســلمي للصــراعات يف أفريقيــا. ونــوه  اجل

أنفســهم يف حــل الصــراعات يف   بــاجلهود الــيت يبــذهلا األفارقــة 
أنغوال ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجزر القمر وبوروندي 
وأمــاكن أخــرى. وأخــريا، شــدد علــى أمهيــة العمــل يف الوقــت 
م املناســـب مـــن جانـــب اجملتمـــع الـــدويل وجملـــس األمـــن لـــدع

اتفاقــــات الســــالم الــــيت تــــروج هلــــا املنظمــــة أو اجملموعــــات 
االقتصــادية اإلقليميــة بالتعــاون مــع املنظمــة. وأكــد، يف إشــارة  

ــة      إىل ــدان األفريقيـ ــي، أن البلـ ــاد األفريقـ ــاء االحتـ ــط إنشـ خطـ
تتنكر ملسؤولياهتا، ولكنه أصر علـى أنـه لكـي تبقـى العمليـة       مل

نشـــط مـــن  دعـــم أن حتصـــل علـــى ذات مغـــزى يلـــزم أفريقيـــا
  .)٧٠(الدويل  اجملتمع

إىل  ،يف مجلـة أمـور  وأثناء املناقشـة تطـرق املتكلمـون،      
أمهية إقامة شـراكة فعالـة بـني األمـم املتحـدة ومنظمـة الوحـدة        

__________ 

  )٦٩(  S/PV.4049 ٥إىل  ٣، الصفحات.  
  .٨إىل  ٥املرجع نفسه، الصفحات   )٧٠(  
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واملنظمــات اإلقليميــة األخــرى يف أفريقيــا، مــن قبيــل  األفريقيــة
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا؛ وضـرورة تعزيـز أمـن     

اعدهتا على حل الرتاعات املسلحة ومنعها والتعامـل  مبس أفريقيا
التهديــدات عــرب الوطنيــة، مــن قبيــل فــريوس نقــص املناعــة   مــع

البشـــرية/اإليدز واإلرهـــاب؛ وســـبل دعـــم حفـــظ الســـالم يف  
ــيد،      ــم الرشـ ــة واحلكـ ــم الدميقراطيـ ــة إىل دعـ ــا، واحلاجـ أفريقيـ

مـع  والترابط بني السالم والتنمية، والتحدي املتمثل يف التعامل 
ــة      ــلحة، وأمهيـ ــى األسـ ــر علـ ــرض حظـ ــغرية وفـ ــلحة الصـ األسـ

بسرعة أكرب للحاالت يف أفريقيـا، مبـا يف    استجابة جملس األمن
بعثات حفظ السالم. وأشار املتكلمون إىل طائفـة  بذلك اإلذن 

ــا     ــا يف ذلــك غيني ــا مب بيســاو  - واســعة مــن احلــاالت يف أفريقي
هرييـة العربيـة   اوأنغوال ورواندا واجلزاءات املفروضـة علـى اجلم  

وإثيوبيــــا وإريتريــــا ومجهوريـــة الكونغــــو الدميقراطيــــة   الليبيـــة 
  .)٧١(والسودان

__________ 

(اجلزائــر باســم منظمــة  ١٣إىل  -٨ الصــفحاتاملرجــع نفســه،   )٧١(  
(الواليــــات  ١٦إىل  ١٣ والصــــفحاتالوحــــدة األفريقيــــة)؛  

 ١٨ لصـفحات وا(كنـدا)؛   ١٨إىل  ١٦ والصـفحات املتحدة)؛ 
والصــفحتان (غــابون)؛  ٢٠والصــفحة (األرجنــتني)؛  ٢٠إىل 
 ٢٣و  ٢٢والصـــــــفحتان (االحتــــــاد الروســـــــي)؛   ٢١و  ٢٠

 ٢ والصــفحات ؛ (االســتئناف)  S/PV.4049 (اململكــة املتحــدة) 
والصـفحتان  (سلوفينيا)؛  ٧إىل  ٥والصفحات (ناميبيا)؛  ٥إىل 
ــا) ١٠إىل  ٨ والصـــــــفحات(البحـــــــرين)؛  ٨و  ٧ ؛ (ماليزيـــــ

 ١٤إىل  ١٢ والصـفحات  ؛(الربازيل) ١٢إىل  ١٠ والصفحات
 ١٧ والصـفحات (فرنسا)؛  ١٧إىل  ١٤ والصفحات(غامبيا)؛ 

(هولنــــــــدا)؛  ٢٠و  ١٩والصــــــــفحتان (الصــــــــني)؛  ١٩إىل 
ــا)؛  ٢٢و  ٢١ والصــــفحتان  ٢٤-٢٣ والصــــفحتان(أوكرانيــ

 والصـــفحاتســـتراليا)؛ أ( ٢٦إىل  ٢٤ والصـــفحات(الـــيمن)؛ 
ــرويج)؛ ٣١إىل  ٢٩ والصــفحات ؛ي)(مــالو ٢٨إىل  ٢٦  (الن
ــبني)؛  ٤إىل  ٢ والصــفحات، (االســتئناف) S/PV.4049 و (الفل

 ٩إىل  ٦ والصـــــــفحات(روانـــــــدا)؛  ٦إىل  ٤ والصـــــــفحات
ــا املتحــدة)؛   ــة ترتاني (توغــو)؛  ١٠إىل  ٩ والصــفحات(مجهوري

ــفحات ــد)؛  ١٥إىل  ١١ والصـ ــفحات(اهلنـ  ١٧إىل  ١٥ والصـ
(الســـــــــودان)؛  ٢٠ىل إ ١٧ والصـــــــــفحات(ســـــــــلوفاكيا)؛ 

 ٢٤إىل ٢٢ والصـفحات  ؛(السـنغال)  ٢٢إىل  ٢٠ والصفحات

ــانون  ١٥ الـــــــيت أجريـــــــت يفاملـــــــداوالت    كـــــ
  )٤٠٨١(اجللسة  ١٩٩٩األول/ديسمرب 

ــة    ــودة يف ٤٠٨١يف اجللســــــ ــانون  ١٥، املعقــــــ كــــــ
توصـل  كان قـد مت ال وفقا للتفاهم الذي  ١٩٩٩األول/ديسمرب 

السـابقة، دعـا اجمللـس ممثلـي كـل مـن        اجمللس إليه يف مشاورات
وأملانيا وإندونيسيا وأوغندا وأوكرانيا وأيرلنـدا وإيطاليـا    إسبانيا

ــر وجــزر     ــدي واجلزائ ــنغالديش وبورون ــال وبلجيكــا وب والربتغ
واجلماهريية العربية الليبيـة ومجهوريـة كوريـا ومجهوريـة      االبهام

ــدا    ــا وروانـ ــوب أفريقيـ ــة وجنـ ــو الدميقراطيـ ــابوي الكونغـ وزمبـ
وسرياليون وغانا وفنلندا والكامريون وكولومبيا وكينيا ومصـر  
وموزامبيق والنرويج ونيجرييا ونيوزيلنـدا واهلنـد واليابـان، بنـاء     

ــهم، إىل املشــاركة يف امل  ــناقشــة علــى طلب دون أن يكــون هلــم  ب
  التصويت. وكان األمني العام حاضرا أيضا.يف  قاحل

يس (اململكــة املتحــدة) اقتــرح الــرئ اجللســة،ويف بدايــة   
أن يركز النقاش على ثالث مسائل، هي: كيف ميكـن حتسـني   

بني جملس األمن ومنظمة الوحدة األفريقية واملنظمات  التنسيق
ــة الرئيســية؛ وكيــف  ــاء باالحتياجــات   دون اإلقليمي ميكــن الوف

هـي األدوات   أفريقيا حلفظ السالم على حنو أكثر فعاليـة؛ ومـا  
__________ 

 ٢٥ والصـفحات (غانـا)؛   ٢٥و  ٢٤ والصـفحتان  ؛(موزمبيق)
ــة ال( ٢٨إىل  ــة العربي  ٣٠إىل ٢٨ والصــفحات ؛)ةليبيــاجلماهريي

 )؛ والصـفحات ٣(االسـتئناف   S/PV.4049و  (جنوب أفريقيا)؛
جامايكـــــــــا)؛ ( ٥و  ٤ والصـــــــــفحتان(فنلنـــــــــدا)؛  ٤إىل  ٢

(الربتغـال)،   ٨و  ٧ والصفحتان ؛(مصر) ٧إىل  ٥ والصفحات
 ١٣إىل  ١١والصـفحات  ندونيسيا)؛ إ( ١١إىل  ٩والصفحات 

ــا)؛  ــة كوريـــ ــفحتان(مجهوريـــ ــا)؛  ١٤و  ١٣ والصـــ (بلجيكـــ
. ١٩إىل  ١٦والصـفحات   ؛(اليابان) ١٦إىل  ١٤والصفحات 

ــة)؛   ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــفحات (مجهوريـ  ٢١إىل  ١٩والصـ
(اإلمارات العربية املتحدة)؛  ٢٢و  ٢١والصفحتان (املغرب)؛ 

إىل  ٢٤والصــفحات (جــزر القمــر)؛  ٢٤إىل  ٢٢والصـفحات  
ــا)؛  ٢٦ ــفحات (كوبــــــ ــوازيلند)؛  ٢٨إىل  ٢٦والصــــــ (ســــــ

 ٣٠و  ٢٩ والصـفحتان (أوروغـواي)؛   ٢٩و  ٢٨ والصفحتان
 ٣١؛ والصــفحات (أوغنــدا) ٣١و  ٣٠والصــفحتان (زامبيــا)؛ 

  .(نيجرييا) ٣٦إىل  ٣٣ والصفحاتستان)؛ (باك ٣٣إىل 
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للمجلس استخدامها للمساعدة علـى حـل   اإلضافية اليت ميكن 
  .)٧٢(ومنع الصراعات يف أفريقيا

 ااهتمامـ  جيـب أن يظهـر  ن اجمللـس  إاألمني العـام   قالو  
بالصــراعات األفريقيـة أو الصــراعات احملتملــة.   وفعــاال امسـتمر 

مـع املنظمـات    نيوأكد على ضرورة إقامة تعاون وتنسيق وثيق
ويف حــني أن الــدول   اإلقليميــة ودون اإلقليميــة ذات الصــلة.    

األفريقية قد ارتفعت إىل مستوى التحـدي لتـؤدي دورا قياديـا    
يف تلك القـارة، مـن خـالل العمليـات اإلقليميـة، هنـاك حاجـة        
ــة      ــدرة املؤسســات اإلقليمي ــز ق ــا يف تعزي ماســة ملســاعدة أفريقي
ودون اإلقليمية. ويف هذا الصدد، ينبغي للمجلـس النظـر علـى    

العمليـات اإلقليميـة بصـورة أكثـر      حنو عاجـل يف كيفيـة متويـل   
عدالة وكفاءة. وبينما جيري يف معظم األحيـان احلصـول علـى    
هــذا التمويــل مــن خــالل الصــناديق االســتئمانية، فــإن هــذه        

ال تقوم دوما باجتذاب التربعات على نطاق كـاف.   الصناديق
 ،وأوصــى اجمللــس أيضــا بزيــادة اســتخدام مبــادرات دبلوماســية 

تركـز   ،تصـال وجمموعـات العمـل املشـتركة    من قبيـل أفرقـة اال  
على منـع نشـوب الصـراعات أو احتوائهـا، فضـال عـن بعثـات        

واضــحة، مثــل البعثــتني األخريتــني إىل الهــداف األ ذاتاجمللـس  
  .)٧٣(جاكرتا وتيمور الشرقية

ــور،        ــة أمـ ــون، يف مجلـ ــر املتكلمـ ــة ذكـ ــاء املناقشـ وأثنـ
ــادة التشــاور والتنســيق بصــورة أكثــر انتظا   مــا بــني ضــرورة زي

ــة  اجمللــس ومنظمــة  ــة ودون   الوحــدة األفريقي ــات اإلقليمي واهليئ
اجمللــس تلبيــة  مــن الــالزم أن يلــيباإلقليميــة؛ واتفقــوا علــى أنــه 

احتياجـــات حفـــظ الســـالم يف أفريقيـــا بصـــورة أكثـــر ســـرعة  
األمـم املتحـدة    املقدمـة مـن   سـاعدة املوفعالية؛ واقترحوا زيـادة  

السالم من خالل التـدريب   حفظيف جمال بناء قدرات أفريقيا ل
وترتيبـات الشـراكة اللوجسـتية، وشـددوا علـى       األفرادوتبادل 

__________ 

  )٧٢(  S/PV.4081 ٣و  ٢، الصفحتان.  
  .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٣(  

ــة تــوفري املــوارد املالئمــة لواليــات حمــددة؛ وشــددوا علــى     أمهي
احلاجــة إىل زيــادة االســتفادة مــن التــدابري الوقائيــة، وبعثــات       
جملس األمن واألساليب األخرى؛ واستشهدوا بضـرورة تنفيـذ   

خــرى واجلــزاءات واحلظــر علــى األســلحة علــى أداة اجمللــس األ
إىل مزيد مـن التركيـز علـى     واحنو أكثر حزما واستهدافا، ودع

  .)٧٤(مشكلة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز
__________ 

ــه،    )٧٤(   ــع نفســـ ــفحتاناملرجـــ ــدة)؛   ٦و  ٥ الصـــ ــة املتحـــ (اململكـــ
ــات  ٨و  ٧ الصــفحتان(الصــني)؛  ٧و  ٦ والصــفحتان (الوالي

ــدة) ــفحات ؛املتحـ ــدا)؛  ١٠إىل  ٨ والصـ ــفحتان (كنـ  ١٠الصـ
(األرجنـــــــتني)؛  ١٢و  ١١ الصـــــــفحتان(فرنســـــــا)؛  ١١ و

 ١٥و  ١٤ الصــــفحتان(هولنــــدا)؛  ١٤إىل  ١٢ والصــــفحات
ــا)؛   ١٦ الصــفحتان(البحــرين)؛  ١٦و  ١٥ الصــفحتان(ماليزي

ــا)؛  ١٩و  ١٨ الصــفحتان(غــابون)؛  ١٧ و  الصــفحتان(غامبي
 ٢٢إىل  ٢٠ والصـــــفحات(االحتـــــاد الروســـــي)؛   ٢٠و  ١٩

 ٢٣ والصـفحتان  (ناميبيـا)؛  ٢٣و  ٢٢والصفحتان (الربازيل)، 
ــلوفينيا) ٢٤و  ــفحتان  ؛(ســـــ ــر)؛  ٢٦و  ٢٥والصـــــ (اجلزائـــــ

ــفحات  ــامريون)،  ٢٨إىل  ٢٦والصـــ ــفحتان (الكـــ  ٢٨والصـــ
ــا)؛  ٢٩ و ــوب أفريقيـ ــفحتان (جنـ  ؛)(فنلنـــدا ٣١و  ٣٠ والصـ

باســـم االحتـــاد األورويب يف البلـــدان املنتســـبة واملنحـــازة إليـــه؛      
والصـفحتان   )؛ية العربية الليبيةاجلماهري( ٣٣ و ٣٢والصفحتان 

 ١(االســـتئناف  S/PV.4081و )؛ مجهوريـــة كوريـــا( ٢٤و  ٢٣
 ٤و  ٣والصـفحتان   ؛)نيجرييا( ٣و  ٢)؛ والصفحتانCorr.1 و

 ٦والصــفحات (أوكرانيــا)؛  ٦إىل  ٤(اليابــان)؛ والصــفحات  
 ٩والصــفحتان (مصــر)؛  ٩و  ٨والصــفحتان  (روانــدا)؛ ٨إىل 
(مجهوريــــــة  ٢١إىل  ١٠ صــــــفحاتوال(موزامبيــــــق)؛  ١٠ و

ــة)؛   ــو الدميقراطيــ ــفحاتالكونغــ ــد( ١٥إىل  ١٣ والصــ )؛ اهلنــ
ــفحة  ــدا( ١٥والصـ ــفحتان )؛ نيوزيلنـ ــزر  ١٦و  ١٥والصـ (جـ
ــا)؛  ١٨إىل  ١٦ والصـــفحاتالبـــهاما)؛   ١٨ والصـــفحة(كينيـ

 والصـفحتان (سـرياليون)؛   ٢٠و  ١٩والصفحتان (كولومبيا)؛ 
(مجهورية ترتانيـا   ٢٢و  ٢١والصفحتان (أوغندا)؛  ٢١و  ٢٠

 ٢٣والصـــفحتان (غانـــا)؛  ٢٣و  ٢٢والصـــفحتان  املتحـــدة)؛
ــابوي)؛ ٢٤ و (بورونـــــدي)؛  ٢٥و  ٢٤والصـــــفحتان  (زمبـــ

 ٢٧و  ٢٦والصـــــفحتان (زامبيـــــا)؛  ٢٦و  ٢٥والصـــــفحتان 
(إندونيســيا)؛ والصــفحة  ٢٩إىل  ٢٧(النــرويج)؛ والصــفحات 

صـفحتان  (أيرلنـدا)؛ وال  ٣٠و  ٢٩(السويد)؛ والصفحتان  ٢٩
ــا)؛ والصــــفحتان  ٣١و  ٣٠ ــال)؛  ٣٢و  ٣١(بلجيكــ (الربتغــ

  (إسبانيا). ٣٤(إيطاليا)؛ والصفحة  ٣٣و  ٣٢والصفحتان 




