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 (7162) 7612القرار   
 7162متوز/يوليه  77املعقودة يف  2777الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
 إىل الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة، إذ يشري 
 (7167) 7122قـرار  الصلة، مبـا يف ذلـ    إىل مجيع قراراته السابقة ذات ال وإذ يشري 

ــة يف املســا ل املتصــلة بصــوا الســ            ــع املاإلقــات اوقليقيــة عدعا اوقليقي بشــ ا التعــاعا م
الــت تد ــد  إيــة إقامــة عــرا ات ألعالــة بــ  األمــم املتحــدة          هعاألمــن، عإىل بياتــات ر يســ  

قات اوقليقية، عال سيقا االحتاد األألريقـ،، عألقـا ألامـا  ميثـاق األمـم املتحـدة عالـاإلم        عاملاإل
 األساسية ذات الصلة للقاإلقات اوقليقية عدعا اوقليقية،  

مبســدعليته الر يســية وــن ســوا الســ   عاألمــن الــدعلي ، عإذ يســل م بــ ا    وإذ يذذر   
ــة يف   ــة عدعا اوقليقي  املســا ل املتصــلة بصــوا الســ   عاألمــن   التعــاعا مــع املاإلقــات اوقليقي

 يتسق مع  اما  الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة ميمن  ا يعّزز األمن اجلقاو،،   عمبا
ــه، مبــا يف ذلــ      وإذ يعيذذت كي يذذت  ــاق األمــم املتحــدة عمذاد  التزامــه بــدوم مقاســد ميث

مة اوقليقيــة جلقيــع الــدعا  التزامــه مبذــادس االســتق ا السياســ، عاملســاعاة يف الســيادة عالســ   
عااترامــه هــذه املذــادس واــد ااــ  وه بماألــة  تشــ ة افــم الســ   عاــرعرة امتثــاا الــدعا    

 اللتزاماهتا مبوجب القاتوا الدعيل،
ولــت تعزيــز الــدعر املر ــزي لدمــم املتحــدة يف افــم الســ   عولــت  وإذ يعقذذت ازعذذ   

عإذ يرّاــب  مبوجــب ميثـاق األمــم املتحـدة،    فالـة األدا  الفعـاا لاإلــا  األمـن اجلقــاو، املاشـ     
إجـرا  اسـتعراش عـامل ألتشـ ة األمـم       7162ازيراا/يوتيه  66بإو ا األم  العا  املدرخ 

 املتحدة حلفم الس  ،
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ولت  ا ااترا  املذادس األساسية حلفم الس  ، مبـا يف ذلـ  مواألقـة     وإذ يعيت ازتي يت 
 يف االـة الـدألان وـن الـافس عالـدألان وـن الواليـة،        األطراف عاحلياد عود  استخدا  القوة إال

 هو  مر  ساس، لاجاح وقليات افم الس  ،  
اجلذريـــة ســـذا  األبـــ ا املاإلقـــات اوقليقيـــة حتتـــل موقعـــا يدهلـــ ا أل ـــم  وإذ يسذذذل   

اوات املسلحة حبمم معرألت ا باملا قة، األمر الذي ميمن  ا يفيدها يف ما تذذله مـن ج ـود   اـزلل
ــ  ال  للقســاإة يف  ــع تشــو  تل ـــزما ــاد      ا ــذها االحت ــاجل ود الــت يذ ــّر ب اوات  ع ال  ــا، عإذ يق

تقريـر ألريـق ااـ ا     توسـيات  األألريق، الستعراش ت اق القوة األألريقية اجلاهزة مبـا يتسـق مـع    
 ،  7162املستقل لعا  

بالـدعر الـذي ميمـن  ا تعـ لع بـه املاإلقـات اوقليقيـة عدعا اوقليقيـة يف          يسل وإذ  
اوات املسلحة، ع ـذل  يف ماـع   اـزاملدتي ، عال سيقا الاسا  عاألطفاا املتعررعا من ال محاية

ـــزيف ال العاــا اجلاســ، عاجلاســا    ـــزاوات املســلحة عاــاالت مــا بعــد ال ا ــه  ان ا عالتصــدي ل
عيدوم الدعر األساس، الذي تدديه املر ة يف مجيع ج ود السـ   عاألمـن، مبـا يف ذلـ  اجل ـود      

 اوات عال  ا عالتخفيا من آثارها   اـزع تشو  الاملذذعلة ملا
مبا للقاإلقات عالترتيذات اوقليقية عدعا اوقليقية املعاية من مسـاإة قّيقـة    وإذ يسل  

يشــــيد بــــاوو ا املوقـــــع يف   ان املســــلإ، عإذ  اـــــز يف محايــــة األطفــــاا املتعــــررين مــــن ال    
ان اــز عـا  املعايـة باألطفـاا عال   بـ  ممتـب املقثلـة اااسـة لدمـ  ال      7162 يلوا/سذتق   62

املسلإ عإدارة الس   عاألمن يف مفواية االحتاد األألريقـ، مـن  جـل إدمـاي آليـات احلقايـة يف       
مجيع  تش ة الس   عاألمن الت يع لع هبا االحتاد األألريق،، يف إطار عرا ة عثيقة مع ماإلقـة  

ــة ل حتــاد األ      ــادس التوجي ي ــم املتحــدة لل فولــة، عباملذ ان اـــزعرعيب املتعلقــة باألطفــاا عال األم
ــة األطفــاا املتعــررين مــن      ــة املتعلقــة بإدمــاي محاي املســلإ، مبــا يف ذلــ  قا قــة االحتــاد املرجعي

 اوات املسلحة يف وقليات السياسات املشتر ة لدمن عالدألان التابعة ل حتاد األعرعيب   اـزال
قليقيـة عدعا اوقليقيـة يف   بالـدعر الـذي ميمـن  ا تعـ لع بـه املاإلقـات او       يسل وإذ  

ن الســ ح عالتســريإ تـــزان مبــا يف ذلــ  إســ ح ق ــان األمــن عاـــزباــا  الســ   بعــد اتتــ ا  ال
عإوادة اودماي عسيادة القاتوا عوقليات اوتعاش عالتعقري عالتاقية، عيد د مـن جديـد  إيـة    

 قية عدعا اوقليقية   التفاول عالتعاعا ب  جلاة باا  الس   عاملاإلقات عالترتيذات اوقلي
ولت الفا دة املت تية من إقامة عرا ات ألعالة ب  األمم املتحـدة عاملاإلقـات    يشتدوإذ  

اوقليقية عدعا اوقليقية، بغية التقم  من التصـدي يف مرالـة مذمـرة للقاازوـات عاألزمـات      
تاسـيق اجل ـود    يشدد ولت  اإذ اوات، عاـزالااعئة عتعزيز دعر األمم املتحدة يف ماع تشو  ال

املذذعلــة ولــت الصــعيد اوقليقــ، قــد يمــوا اــرعريا لواــع اســتراتيجية عــاملة لمفالــة ألعاليــة    
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ــت هتــدد الســ   عاألمــن   التصــدي ل مــن  جــلاملعــ لع هبــا   تشــ ة افــم الســ     دخ ــار ال
 الدعلي ،  
 ااـل ان عمبرتــز حباالت  االط ن ولت جتار  الذلداا الت مرت ولت ألا دة  وإذ يشتد 
عيد ــد ولــت  إيــة التعــاعا الفعــاا ولــت الصــعيد    ان عمبرااــل اتتقاليــة مشــاهبة، اـــزمــا بعــد ال

 ،اوقليق، عالتعاعا أليقا ب  بلداا اجلاو  عالتعاعا الث ث،
املاإلقـــات عالترتيذـــات اوقليقيـــة عدعا بـــاجل ود املســـتقرة الـــت تذـــذها   وإذ ي حذذذ  
  مبـا يتسـق مـع ميثـاق األمـم املتحـدة عقـرارات        عبتعزيز دعرهـا يف جمـاا افـم السـ      اوقليقية

جملس األمن عمقرراته، مبـا يف ذلـ  ولـت سـعيد مت يـد ال ريـق لعقليـات األمـم املتحـدة حلفـم           
ــز اتســاق عتاســيق   عإذ  الســ  ، ــة إىل تعزي ــة عدعا اوقليقي ــدوو املاإلقــات اوقليقي  ج ودهــا ي

ليات افم الس   عالذعثـات السياسـية   املذذعلة يف جماا افم الس   مع اجل ود الت تذذها وق
 اااسة ع ذل  الوجود امليدا  لدمم املتحدة ولت ت اق  عسع   

باملذــادرات الــت اختــذهتا بالفعــل املاإلقــات اوقليقيــة  ع دعا اوقليقيــة يف   ي حذذ وإذ  
ــة         ــ، عاالحتــاد األعرعيب عاجلقاو ــ  االحتــاد األألريق ــا يف ذل ــدعلي  مب ــن ال ســوا الســ   عاألم

القتصادية لـدعا عسـأ  ألريقيـا عاجلقاوـة االقتصـادية لـدعا رـر   ألريقيـا عاجلقاوـة او ا يـة           ا
احتـاد  مـم  مريمـا اجلاوبيـة     ع ماإلقة الدعا األمريميـة ع للجاو  األألريق، عمجاوة عرق  ألريقيا

ماإلقــة معاهــدة عاجلقاوــة الماريذيــة ع مريمــا ال تيايــة عما قــة الذحــر المــاري   عمجاوــة دعا 
 ،  عاحتاد املغر  العريبراب ة  مم جاو  عرق آسيا عجامعة الدعا العربية ع اجلقاو، األمن

بشرا ة األمم املتحدة مع االحتاد األألريق، يف ميداا افـم السـ   بسـذل     ي ح وإذ  
تشقل دوم ج ود االحتاد األألريق، يف عاع سياسـات عتوجي ـات عمـواد تدريذيـة يف جمـاالت      

ان عاملـر ة عالسـ     اــز ح ق ـان األمـن عالـتعقري بعـد اتتـ ا  ال     ما ا ولت عجـه ااصـوإ إسـ    
ــا اجلاســ، عاجلاســا           ــع العا ــاا عما ــة األطف ــ  محاي ــا يف ذل ــدتي ، مب ــة امل ــن عمحاي يف عاألم

يراـب بالتـايل بإطـار التعـاعا     إذ عالتصـدي لـه  ع  ان اــز اوات املسلحة عااالت مـا بعـد ال  اـزال
ــاير  26املوقــع يف  ــالعاا     7162 ــاتوا الثا /يا ــة ب بــ  املقثلــة اااســة لدمــم املتحــدة املعاي

   ،ان عاالحتاد األألريق، عيدوو إىل تافيذهاـزاجلاس، يف ااالت ال
يف هــذا الصــدد إىل التزامـه بالقيــا  بصــورة ماتإلقـة، بالتشــاعر مــع اجل ــات    يشذري وإذ  

ــرش إجــرا  ال       ــ ا بغ ــ ا عتمويا ــم الســ   ععاليت ــات اف ــوا  وقلي ــيم ق ــة، بتقي ــدي ت املعاي تع
ال زمة، واد االقتعـا ، عألقـا للتقـد  ا ـرز  ع الـتغريات الـت ت ـر  ولـت األعاـان ولـت  رش           
ــ ا         ــات  ع حتويل ــ  العقلي ــ  الواــع األمــ ، مبــا يســقإ بإوــادة تشــميل تل ــع، مبــا يف ذل الواق

 ،سحذ ا ولت  ساس  ل االة ولت ادة  ع
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اذغ،  ا تتم حبيـ  تيسـر باـا     ولت  ا  تش ة األمم املتحدة حلفم الس   ي يشتدوإذ  
ان املســلإ، عالتقــد  قــو حتقيــق الســ   اـــزان، عماــع االتتمــاس إىل الاـــزالســ   بعــد اتتــ ا  ال
يقر ب ا عالية  ل بعثـة مـن بعثـات افـم السـ   تراوـ، ااتياجـات        إذ ع ،عالتاقية املستدام 

 ،الذلد املع  عتستجيب للحالة السا دة أليه
بعــا املاإلقــات  ااــ  ن لعقذــات الر يســية الــت تواجــه    بــ ا إاــد  ا  يسذذل وإذ  

اوقليقية، عخاسة االحتاد األألريق،، ولت قو ألعاا بواليــة ســوا الســ   عاألمـن اوقليقـي ،   
 ،تتقثل يف  فالة تواألر موارد مستدامة ميمن التاذد هبا عتس ل االستعاتة هبا

بإتشـا   مبقتـرح األمـ  العـا     الـذي رّاـب أليـه     (7117) 6711 هإىل قـرار  يشريوإذ  
املاإلقـات  ألريق مشترك ب  االحتاد األألريق، عاألمم املتحـدة للاإلـر يف اايـارات املتااـة لـدوم      

ــد ااــ  و ا ب  ــة وا ــات افــم الســ   اوقليقي يراــب إذ ، عبتمليــا مــن جملــس األمــن   عقلي
اختذها ر يس مفواـية االحتـاد األألريقـ، لتوليـد املـوارد مـن الـدعا األوعـا  يف         باا وات الت 

 ،االحتاد األألريق، دوقا لعقليات توطيد الس  
 

 الشدعا السياسية  
ولت  إية الشرا ة عالتعاعا مع املاإلقات عالترتيذـات اوقليقيـة عدعا    يشتد - 6 

األمـم املتحـدة، يف دوـم وقليـات افـم       مـن ميثـاق   الثـامن اوقليقية ذات الصلة، عألقا للفصل 
الس   يف جمـاالت ماـ ا الشـدعا املتعلقـة حبقايـة املـدتي ، مـع مراوـاة الواليـات املاوطـة بمـل            
ــة      ــز امــت ك القــو  اوقليقي وقليــة مــن وقليــات افــم الســ  ، ع تشــ ة باــا  الســ  ، عتعزي

املتااميـة للقاإلقـات اوقليقيـة    عالوطاية لزما  األمور، ع ذل  يمرر الت  يـد ولـت  ا املسـاإة    
عدعا اوقليقيــة ميمــن  ا تفيــد يف تمقيــل دعر األمــم املتحــدة يف جمــاا ســوا الســ   عاألمــن  
الدعلي ، عيد د يف هذا الصدد  ا تل  املساإة جيب  ا تتم عألقـا للفصـل الثـامن مـن ميثـاق      

اوقليقيـة يف مجيـع   األمم املتحدة، عيشقل ذلـ  اـرعرة  ا حتـرإ املاإلقـات اوقليقيـة عدعا      
األعقات ولت  ا يموا جملس األمن ولـت ولـم تـا  مبـا تعـ لع بـه مـن  تشـ ة لصـوا السـ             

 عاألمن الدعلي   ع ما ُتزمع االا  ن به من هذه األتش ة 
ون تصقيقه ولت اختاذ خ وات ألعالة من  جل مواسلة توطيد الع قـة   يع ب - 7 

يــة عدعا اوقليقيــة، عال ســيقا االحتــاد األألريقــ،، عألقــا   بــ  األمــم املتحــدة عاملاإلقــات اوقليق 
 ألاما  الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة 

http://undocs.org/ar/S/RES/1809(2008)
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ــت  ا تواســل املاإلقــات اوقليقيــة عدعا اوقليقيــة املشــار ة يف       يشذذ   - 2  ول
اوات عباـا  الثقـة عبـذا    اــز تسوية املاازوــات بالوسـا ل السلقيـــة، ب ـرق ماـ ا ماـع تشـو  ال      

 ساطة   ج ود الو
بـــاجل ود املســـتقرة الـــت يذـــذها االحتـــاد األألريقـــ، عاملاإلقـــات دعا   ي حذذذ  - 2 

اوقليقية من  جل تعزيز قدراهتا يف جماا افم الس   عاالا  ن بعقليـات حلفـم السـ   يف    
القارة، عألقا للفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة، عمن  جل التاسيق مـع األمـم املتحـدة مـن     

الس   عاألمن، ع ـذل  يراـب اجل ـود املسـتقرة املذذعلـة مـن  جـل اسـتحدا          خ ا جملس 
تإلا  قاري لإلتذار املذمر عإتشا  قدرة ولت املواج ة من قذيل القـوة األألريقيـة اجلـاهزة عتعزيـز     

 القدرة ولت الوساطة مبا يف ذل  من خ ا ألريق احلمقا ، عيشجع ولت ذل    
الــت اختـذهتا مجاوــة عـرق  ألريقيــا مــدخرا   يف هــذا السـياق بــاا وات   ي حذ   - 5 

 لتفعيل ترتيذاهتا االاتياطية عتوليد املساإة امل لوبة يف سياق القوة األألريقية اجلاهزة 
ولــت احلاجــة إىل تعزيــز دعر مقــر األمــم املتحــدة عمقــرات املاإلقــات     يشذذتد - 1 

 مـن  جـل   اتهيا ل القيـادة عاملراقذـة للذعثـ   إىل اوقليقية يف توألري التوجيه االستراتيج، عالدوم 
  فالة إدارة العقليات بفعالية 

ــم املتحــدة عاالحتــاد       ي حذذ  - 2  ــ  األم ــاعا ب ــة بالتع ــالت ورات األخــرية املتعلق ب
األألريقــ، عاالحتــاد األعرعيب، مبــا يف ذلــ  مســاإة االحتــاد األعرعيب يف تعزيــز قــدرات االحتــاد   

ت اوقليقيــة عدعا اوقليقيــة ولــت تعزيــز عزيــادة التعــاعا   األألريقــ،  عيشــجع  ــذل  املاإلقــا 
للاــ وش بقــدرات  ــل ماــ ا، يف جمــاا ســوا الســ      بــذا اجل ــودمبــا يف ذلــ   بياــ ا، أليقــا

 الدعلي     عاألمن
ــداا املســاإة        يسذذل   - 7  ــع الذل ــاعا عاملشــاعرات م ــز التع بعــرعرة مواســلة تعزي

لتعــاعا الث ثــ، بــ  جملــس األمــن عالذلــداا  بقــوات عبــ ألراد عــرطة، مبــا يف ذلــ  وــن طريــق ا  
املساإة بقوات عب ألراد عـرطة عاألماتـة العامـة، عيشـجع  يعـا ولـت املشـار ة الاشـ ة جلقيـع          
 اجل ات املعاية يف وقليات تشاعرية مفتواة ع  ثر تواترا بغية تعزيز ألعالية تافيذ الواليات   

التشاعر الوثيق مع املاإلقـات  جلاة باا  الس   ولت  ا تواسل وقل ا ب يش   - 1 
عالترتيذات اوقليقية عدعا اوقليقية هبدف  فالة عاع استراتيجيات   ثر اتسـاقا عتمـام  يف   

 اوات عالتعايف من آثارها   اـزجماا باا  الس   بعد اتت ا  ال
ولـــت ذات الصـــلة املاإلقـــات عالترتيذـــات اوقليقيــة عدعا اوقليقيـــة   يشذذ    - 61 

ــاق لل   املســاودة يف ال ــ ثري الواســع الا  ـــزتصــدي للت ــدووها إىل    ا ــاا، عي ــت األطف ان املســلإ ول
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مواسلة تعقيم مراواة مس لة محايـة األطفـاا يف  تشـ ة الـدووة الـت تعـ لع هبـا عيف سياسـاهتا         
عبراجم ا عوقليات التخ يأ للذعثات الت تقـو  هبـا، ععاـع مذـادس توجي يـة حلقايـة األطفـاا        

املسـلحة عتوسـيع ت ـاق تلـ  املذـادس، عتـدريب املـوحلف ، عإحلـاق         اوات اــز املتعررين مـن ال 
موحلف  معاـي  حبقايـة ال فـل بذعثـات افـم السـ   عالعقليـات امليداتيـة التابعـة هـا، عيمـرر            
 دووته إىل إتشا  آليات داخل  ماتاهتا حلقاية األطفاا، تشقل تعي  ماسق  حلقاية األطفاا   

 
 عدعا العقليات  

ت  يد اوتزامه الاإلر يف اختاذ مزيد من التدابري لتوثيق التعاعا ب  األمـم   يك ر - 66 
اوات اــز املتحدة عاملاإلقات اوقليقية عدعا اوقليقية يف جماالت اوتذار املذمر عماـع تشـو  ال  

ذا التعــاعا، عاـــقاا اتســـاق ج ودهـــا  تعزيــز ال ـــابع التافيـــذي هـــ عافــم الســـ   عباا ـــه ع 
قاوية  عيراب يف هذا الصدد مبذادرات التعاعا القويـة القا قـة بالفعـل    عتعاألرها عألعاليت ا اجل

 ب  األمم املتحدة عاالحتاد األألريق، عاالحتاد األعرعيب   
ــات         يؤ ذذت - 67  ــدرات املاإلق ــوير ق ــم املتحــدة لت  ــا األم ــت تولي  ــة ال ــت األإي ول

قليـات افـم   اوقليقية عدعا اوقليقيـة ولـت تشـر قـوات افـم سـ   بشـمل سـريع دوقـا لع         
الس   الت تع لع هبا األمم املتحدة  ع رري ذل  من العقليات الصادر هبـا تمليـا مـن جملـس     

 األمن، عيراب باملذادرات ذات الصلة املتخذة يف هذا الصدد   
الشـرعن، يف إطـار مـن    يف هذا السياق إىل األم  العا  لدمـم املتحـدة    يطل  - 62 
الدرعس املسـتفادة املتعلقـة بيليـات     يف استخ إاد األألريق،، المامل مع االحتالوثيق عالتعاعا 

فم الس   يف مـايل  األمم املتحدة حلاالتتقاا من وقليات االحتاد األألريق، للس   إىل وقليات 
عمج ورية  ألريقيا الوس ت، ععاع توسيات حمـددة ميمـن  ا تسـتخد  يف الترتيذـات االتتقاليـة      

    7162 اتوا األعا/ديسق   26 يف موود ال يتجاعز املستقذلية
األمم املتحـدة عاملاإلقـات اوقليقيـة، عةاسـة االحتـاد األألريقـ،، ولـت         يش   - 62 

هتقــا عإقامــة عــرا ة   ثــر ألعاليــة لــد  معاجلــة  ااختــاذ خ ــوات ملقوســة مــن  جــل تعزيــز و ق
األمـم املتحـدة   ليات املشتر ة ب  اآلعيد د ولت ارعرة تعزيز  حمل االهتقا  املشترك املسا ل 

تقيـيم الذعثـات مـن  جـل زيـادة ألعاليـة       لملرالـة مـا قذـل الاشـر ع    للتخ ـيأ  عاملاإلقات اوقليقيـة  
 بعثات افم الس     

اــرعرة  ا تعقل األمـم املتحـدة عاالحتـاد األألريقـ، ولـت  فالـــة       ولت  يشتد - 65 
شـمل تـا  يف مجيـع اجل ـود     إعــــراك املر ة ولـت قــــو  امـل عإدمـاي املاإلـورات اجلاساتيــــة ب      

الرامية إىل إا ا الس   عاألمن الـت تذـذها املاإلقتـاا، مبـا يف ذلـ  وـن طريـق باـا  القـدرات          
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، عيشجع املاإلقات اوقليقية عدعا اوقليقية ولـت إدمـاي ااـ ة يف الشـدعا اجلاسـاتية      ال زمة
ــا       ــة، اســب االقتعــا ، عزي ــات امليداتي ــم الســ   عالعقلي ــات اف ــادات  يف وقلي ــدد القي دة و

 الاسا ية يف اجل ود اوقليقية عدعا اوقليقية املذذعلة حلفم الس   
عاملاإلقــات عالترتيذــات اوقليقيــة عدعا اوقليقيــة ولــت   األمــ  العــا  يشذذ   - 61 

تعزيــز تذــادا املعلومــات بشــ ا قــدرات  ــل ماــ ا عالــدرعس املســتفادة يف جمــاا ســوا الســ   
لة جتقيــع  ألعــل املقارســات، عةاســة يف جمــاا الوســاطة عاملســاو،  عاألمــن الــدعلي ، عمواســ
ــم الســ    ــدة عاف ــ  املاإلقــات       ،احلقي ــاعا عاحلــوار أليقــا ب ــز التع ــت تعزي عيشــجع  يعــا ول

 اوقليقية عدعا اوقليقية يف هذا الصدد   
بالعقليات التشاعرية الشاملة الـت تعـ لع هبـا عـعذة الشـرطة يف عاـع        يسل   - 62 
رعادي االستراتيج، حلفـم السـ   بواسـ ة الشـرطة الدعليـة، عيشـجع ولـت توثيـق         اوطار او

التاسيق عالتعاعا يف جماا املسا ل املتعلقـة بعقـل الشـرطة بـ   ماتـة األمـم املتحـدة عاملاإلقـات         
الدعلية عاوقليقية عدعا اوقليقيـة مبـا يف ذلـ  مـن خـ ا التـدريب عتقاسـم عتذـادا املعـارف          

    اسب االقتعا  يعية عالدوم التافيذيعاا ات املواا
ولت زيادة مشار ة ألريق دوم افـم السـ   التـابع ل حتـاد األألريقـ،       يش   - 67 

اقن إدارة وقليـات افـم السـ   عممتـب األمـم املتحـدة لـد  االحتـاد األألريقـ، بوسـف قا           
 عـعذة لتعزيـز قـدرة   ج ت  تع لعاا بالتاسيق، هبدف تقدمي اا ة ال زمة عتقل الدراية التقاية 

ــات عإدارهتــا عإيفــاد       وقليــات دوــم الســ   التابعــة ل حتــاد األألريقــ، مبــا يشــقل خت ــيأ الذعث
ــق وقــل  مــوحلف  مــن إدارة الشــدعا السياســية للعقــل مــع االحتــاد األألريقــ، ولــت تفعيــل     ألري

 احلمقا  عرريه من برامج الوساطة 
 ا عاـع بشـ ا  حتـاد األألريقـ،   التاسـيق مـع مفواـية اال   األم  العـا  إىل   يتعو - 61 
ن االحتـاد األألريقـ، مـن مواسـلة     توسيات بش ا السـذل الـت متم ـ   عالالقدرات ا يلز  من مب قا قًة

ــة      ــة عاللوجســتية عاوداري ــه العســمرية عالشــرطية عالتقاي ــوير قدرات ــا يف ذلــ ،  ت   عإىل دوق 
ملتحـدة عاالحتـاد األألريقـ،،    عيراب باملقارسة املتقثلة يف تذادا املوحلف ، عال سيقا ب  األمم ا

ــايل عاللوجســت،          ــال  امل ــاملوحلف  يف او ــق ب ــيقا يف مــا يتعل ــتقرارها عال س ــت اس عيشــجع ول
ــوحلف ، عال ســيقا يف       ــدريب امل ــه يف ت ــد  علويات ــت حتدي عيشــجع  ــذل  االحتــاد األألريقــ، ول

 اواالت املتصلة بالشدعا املالية عاللوجستية عاودارية   
إلقات اوقليقية عدعا اوقليقية إىل التعجيل بإتشـا  تإلـا  للترتيذـات    املا يتعو - 71 

افـم السـ    عيراـب يف هـذا الصـدد بـااللتزا        عاوات اـزاالاتياطية من  جل ماع تشو  ال
 ازيــراا/ 72ع  71املعقــود يــوم،  الــذي تعّ ــد بــه القــادة األألارقــة خــ ا مــدمتر ققــة مــاالبو 
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مفواـية االحتـاد األألريقـ، مـن  جـل تفعيـل قـدرة  ألريقيـا          عاا وات الت اختذهتا 7162يوتيه 
ولت التصدي ألورا لدزمات، عيشجع الدعا األوعا  يف االحتاد األألريق، ولت التع ـد بـالت ن   
مبذالغ  ذرية لصاحل هذه املذادرة، عيشجع  ـذل  مفواـية االحتـاد األألريقـ، ولـت موا مـة هـذا        

 املف و  مع القوة األألريقية اجلاهزة   
 

 الشدعا املالية  
ــرعدي،    كي يذذذت يكذذذ ر - 76  ــر بـ ــة بتقريـ ــابقة املتعلقـ ــه السـ ــه عبياتـــات ر يسـ قراراتـ

ــا ــية   يف مبـ ــات الر اسـ ــ   الذياتـ  S/PRST/2013/12ع  S/PRST/2009/26 ع S/PRST/2010/21ذلـ
  (7162) 7171ع  (7167) 7122ع  (7117) 6711القرارات ع

ولت  ا املاإلقات اوقليقية مسدعلة ون تـ م  املـوارد الذشـرية     ازتي يت يك ر - 77 
عاملالية عاللوجسـتية عرريهـا مـن املـوارد ال زمـة ملاإلقاهتـا، مبـا يف ذلـ  مـن خـ ا املسـاإات            

عيراـب بالـدوم املـايل القـيم املقـد        الشـر ا ،  وعاؤها عالدوم الـذي تتلقـاه مـن     الت يقدم ا
 من الشر ا  يف هذا الصدد   

ولت احلاجة إىل تعزيـز القـدرة ولـت التاذـد بتقويـل املاإلقـات اوقليقيـة         يشتد - 72 
عاســـتدامة هــذا التقويـــل عاملرعتـــة   جملـــس األمــن واــدما تتـــوىل افــم الســـ   بتمليــا مـــن    

، عيســل م بالفا ــدة املت تيــة مــن بعثــات التخ ــيأ عزيــارات التقيــيم املشــتر ة   وا وليــهاحلصــ يف
 حتديد ااتياجات وقليات دوم الس   ولت الصعيد اوقليق،  يف

وزمه ولت  ا يساد إىل وقليات افم السـ   عاليـات عااـحة     كي يت يك ر - 72 
 ة ذات مصداقية قابلة لإلجناز ع ا يرسد ها املوارد املااسذ

عاملاإلقات الدعليـة ذات الصـلة ولـت اوسـ ا  يف تعزيـز       األوعا  الدعا حيث - 75 
قـــدرة املاإلقـــات اوقليقيـــة عدعا اوقليقيـــة، عال ســـيقا املاإلقـــات اوقليقيـــة عدعا اوقليقيـــة 

اوات عإدارة األزمات عيف وقليات حتقيـق االسـتقرار بعـد اتتـ ا      اـزاألألريقية، يف ماع تشو  ال
 دة سذل من بيا ا توألري املساودات اوتساتية عالتقاية عاملالية   ان، بعاـزال

مرألـق  مـن خـ ا   االحتـاد األعرعيب  بالـدوم املقـد  مـن    يف هذا الصـدد   ي ح  - 71 
الـدوم املقـد  إىل بعثـة االحتـاد األألريقـ، يف الصـوماا عبعثـة        بشـمل خـاإ   ع ،الس   األألريق،

  ألريقيا الوس ت الدوم الدعلية بقيادة  ألريقية يف مج ورية 
 ــذل  بالــدوم المــذري املقــد  مــن عــر ا  االحتــاد األألريقــ، الثاــا ي   ي حذذ  - 72 

 لاشر العقليات الت تتم بقيادة  ألريقية عيشجع م ولت مواسلة بذا هذه اجل ود 
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مـع مفواـية االحتـاد األألريقـ،      القيا ، بالتشاعر الوثيقإىل األم  العا   يطل  - 77 
واع تقرير تقييم عتوسـيات بشـ ا التقـد  ا ـرز ولـت سـعيد الشـرا ات        ب ،يبعاالحتاد األعرع

، عذلــ  يف مووــد يف وقليــات افــم الســ  املعايــة بــ  األمــم املتحــدة عاملاإلقــات اوقليقيــة  
    7165آذار/مارس  26يتجاعز  ال

  ا يذق، املس لة قيد تإلره. يق ر - 71 
 


