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  بيان من رئيس جملس األمن    
  

ــسة   ــدها  ٦٢٠٦يف اجلل ــيت عق ــشرين األول٢٦يف  األمــن جملــس ال ــوبر/ ت  ٢٠٠٩ أكت
 األمـن    رئيس جملس  ، أدىل “السالم واألمن يف أفريقيا   ”يتصل بنظر اجمللس يف البند املعنون        فيما

  :بالبيان التايل باسم اجمللس
ــه إىل األمــن جملــس يــشري”     ــسه وبيانــات قرارات ــسابقة رئي ــصلة ذات ال  الــيت ال

ــى تؤكــد ــة عل ــة أمهي ــة شــراكات إقام ــة، واملنظمــات املتحــدة األمــم بــني فعال  اإلقليمي
 الـصلة  ذات األساسـية  واألنظمـة  املتحـدة  األمـم  مليثـاق  وفقـا  األفريقي، االحتاد وخباصة

  .اإلقليمية للمنظمات
 مــنواأل الــسلم صــون عــن الرئيــسية مــسؤوليته تأكيــد األمــن جملــس ويكــرر”    

 اإلقليميـة  ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون أن إىل ويشري ، مبوجب امليثاق  الدوليني
 ميثـاق  مـن  الثـامن  لفـصل مبـا يتفـق وا      الـدوليني  واألمن السلم بصون املتصلة املسائل يف

 .اجلماعي األمن حيّسن أن ميكن املتحدة األمم

ي األفريقـ  االحتـاد  يبـذهلا  الـيت  املتواصـلة  القيمة باجلهود األمن جملس ويرحب”    
وبتعزيز الدور الذي يؤديه يف جمال حفظ الـسالم إىل جانـب منظماتـه دون اإلقليميـة،                 

 األفريقيـة  القـارة  يف الرتاعـات  من أجل منـع    مبا يتفق وقرارات ومقررات جملس األمن،     
 .والوساطة فيها وتسويتها

 بـضرورة  فيه يسلّم الذي) ٢٠٠٨ (١٨٠٩ قراره تأكيد األمن جملس ويعيد”    
 عنـــدما اإلقليميـــة املنظمـــات لتمويـــل الالزمـــة املاليـــة بـــاملوارد التنبـــؤ إمكانيـــة تعزيـــز
ــوىل ــسالم حفــظ تت ــن ا  ال ــإذن م ــمب ــذه وباســتدامة املتحــدة ألم ــوارد ه ــة امل  يف واملرون

 .عليها احلصول
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 تـوفري  عـن  مـسؤولة  اإلقليمية املنظمات أن  التأكيد على  األمن جملس ويكرر”    
 منــها عديــدة بـسبل  ملنظماهتــا املــوارد مـن  وغريهــا واللوجــستية واملاليـة  لبــشريةا املـوارد 

ويـثين جملـس    . اجلهات املاحنة  من تتلقاه الذي والدعم أعضاؤها يقدمها اليت املسامهات
هيكــل الــسالم واألمــن  األمــن علــى الــدعم املكثــف الــذي تقدمــه اجلهــات املاحنــة إىل   

 .منها مرفق السالم األفريقيدة  من خالل آليات حمدلالحتاد األفريقي

 إىل فيـه  طلـب  الـذي ) S/PRST/2009/3 (رئيسه بيان إىل األمن جملس ويشري”    
 األفريقــي لالحتــاد فعــال دعــم لتقــدمي العمليــة الــسبل عــن تقريــرا يقــدم أن العــام األمــني
 تقيــيم علــى يــشتمل املتحــدة، األمــم هبـا  تــأذن الــسالم حلفــظ بعمليــات يــضطلع عنـدما 

 واألمــم األفريقــي االحتــاد بــني املــشترك الفريــق تقريــر يف الــواردة لتوصــياتل تفــصيلي
 فريــق وبإنــشاء بالتمويــل منــها يتعلــق مــا وخباصــة ،)A/63/666-S/2008/813 (املتحــدة
ــشترك ــني م ــاد ب ــي االحت ــم األفريق ــر     .املتحــدة واألم ــن أن التقري ــس األم ويالحــظ جمل

 الرامية إىل تعزيز قـدرة االحتـاد األفريقـي           يف اجلهود العامة   قّيمااملذكور يشكل إسهاما    
وحييط جملس األمن علمـا مـع التقـدير بتقريـر           . على االضطالع بعمليات حفظ السالم    

دعــم عمليــات االحتـاد األفريقــي حلفـظ الــسالم الــيت تـأذن هبــا األمــم    األمـني العــام عـن   
  ).A/64/359-S/2009/470 (املتحدة

 فعاليـة  أكثـر  اسـتراتيجية  عالقـة  قيـام  يـة أمه على التأكيد األمن جملس ويكرر”    
 األفريقـي،  لالحتـاد  التـابع  واألمـن  الـسالم  وجملس املتحدة لألمم التابع األمن جملس بني
 األمـن  جملـس  يـشجع  و .األفريقـي  االحتـاد  ومفوضـية  املتحـدة  لألمم العامة األمانة وبني
 واالحتـاد  املتحـدة  ماألمـ  بـني  املنـتظم  والتـشاور  والتنـسيق  التفاعـل  تعزيز يف املضي على

ويالحـظ جملـس األمـن اجلهـود الـيت          . املـشترك  االهتمام موضع املسائل بشأن األفريقي
  .تبذهلا حاليا األمانة العامة واملفوضية يف هذا الصدد

وثيق مـع الـشركاء الـدوليني       التشاور  ال، ب اإلسراع أمهية األمن جملس يؤكدو”    
ي املـشترك بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد           عـشر  ال ٢٠٠٦ عام   برنامج تنفيذ يفاآلخرين،  
 واألمــن، الــسالم علــى أساســا يركــز الــذي ،األفريقــي االحتــاد قــدرات لبنــاء األفريقــي
 لإلنـذار  القـاري  والنظـام  األفريقـي  لالحتـاد  التابعة االحتياطية بدء تشغيل القوة   وخباصة
هيكـل الـسالم     لتوطيد حاليا تبذل اليت للجهود دعمه عن األمن جملس ويعرب .املبكر

 إىل املاحنـة،  اجلهـات  وخباصـة  الـدويل،  جملتمـع ا دعوتـه  ويكرر ،واألمن لالحتاد األفريقي  
 .٢٠٠٥ عام العاملي لقمةال ملؤمتر اخلتامية الوثيقة أقرهتا كما ابالتزاماهت الوفاء
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 الـسالم  حفـظ  لعمليـات  بنـشره  األفريقـي،  االحتـاد  بـأن  األمـن  جملس ويسلّم”    
ألحكـام   وفقـا  الـدوليني  واألمـن  الـسلم  صـون  يف يـساهم  ،س األمـن  اليت يـأذن هبـا جملـ      

  .املتحدة األمم ميثاق من الثامن لفصلا
ويالحظ جملس األمن تقييم خيارات متويل عمليات االحتاد األفريقـي حلفـظ            ”    

السالم اليت يأذن هبا جملس األمن الوارد يف تقرير األمـني العـام ويعـرب عـن نيتـه إبقـاء                     
  . قيد النظرمجيع اخليارات

 املؤســسية قدرتـه  األفريقــي االحتـاد  يعــزز أن ضـرورة  األمــن جملـس  الحـظ وي”    
ــة ونــشرها وإدارهتــا الــسالم حفــظ لعمليــات التخطــيط مــن ليــتمكن  هــذا ويف .بفعالي
 األجـل  طويلـة  طريـق  خارطـة  يـضع  أن األفريقـي  باالحتـاد  األمـن  جملـس  يهيب الصدد،

ــاء شــاملةو ــدوليني والــشركاء املتحــدة مــماأل مــع وربالتــشا القــدرات لبن  ، اآلخــرينال
 .٢٠١٢-٢٠٠٩وذلك يف سياق وضع خطته االستراتيجية للفترة 

 يف  األفريقـي  واالحتـاد  املتحـدة  األمـم  أن تنظـر   ضـرورة  األمـن  جملس ؤكدوي”    
 االحتـاد  لبعثـة   نياملقـدمت  والقـوي  اخلفيـف  الدعم تدابري يتجمموع من فادةاملست لدروسا

 يف األفريقـــي االحتـــاد لبعثـــة املقدمـــة اللوجـــستيات وجمموعـــة ان،الـــسود يف األفريقـــي
 واألمــم األفريقــي لالحتــاد املختلطــة العمليــة إطــار يف التعــاون إىل باإلضــافة الــصومال،
 الـصومال،  يف األفريقـي  االحتـاد  بعثـة  لـدعم  املتحـدة  األمـم  ومكتب دارفور يف املتحدة

  .خرينوذلك بالتشاور الوثيق مع الشركاء الدوليني اآل
 األمانة العامة لألمم املتحدة ومفوضـية االحتـاد         باعتزامويرحب جملس األمن    ”    

األفريقــي إنــشاء فرقــة عمــل مــشتركة معنيــة بالــسالم واألمــن الســتعراض املــسائل          
  .االستراتيجية والتنفيذية العاجلة والطويلة األجل

ستكملة معلومــات مــ إليــه يقــدم أن العــام األمــني إىل األمــن جملــس ويطلــب”    
تـشرين   ٢٦ أقـصاه  موعد يف وأن يقدم تقريرا مرحليا    ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٦حبلول  
  .٢٠١٠ أكتوبر/األول

  


