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    السالم واألمن يف أفريقيا - ١٧
  عرض عام  
ــرة      ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨عقــد جملــس األمــن، خــالل الفت

، واختـذ ثالثـة   )٢٤٦(جلسة، مبا يف ذلـك جلسـتان خاصـتان    ١٨
قرارات واعتمـد مخسـة بيانـات رئاسـية يف إطـار البنـد املعنـون        

ــا ’’ وتناولــت املناقشــات القضــايا  ‘‘. الســالم واألمــن يف أفريقي
ة، مع التركيز علـى التعـاون مـع املنظمـات اإلقليميـة،      املواضيعي

وخباصــة االحتــاد األفريقــي، وعــودة ظــاهرة تغــيري احلكومــات    
بشـــكل غـــري دســـتوري يف أفريقيـــا، واالجتـــار باملخـــدرات،      
واحلـــاالت اخلاصـــة ببلـــدان حمـــددة املتعلقـــة بكينيـــا وجيبـــويت  

  وإريتريا وزمبابوي وموريتانيا.
ن رئاسي بشأن أعمـال  : بيا٢٠٠٨شباط/فرباير  ٦  

  العنف اليت اندلعت يف أعقاب االنتخابات يف كينيا
ــباط/فرباير  ٦يف    ــا   ٢٠٠٨شــ ــس بيانــ ــد الــ ، اعتمــ
ن التقــــدم احملــــرز يف رحــــب فيــــه بــــاإلعالن عــــ )٢٤٧(رئاســــيا

ــيت       ــان، وال ــا الســيد كــويف عن ــيت يشــرف عليه املفاوضــات، ال
ــال       ــيم املعارضــة راي ــاكي وزع ــواي كيب ــرئيس م ــني ال جــرت ب
أودينغـا، مبـا يف ذلــك إقـرار خطــة وجـدول زمــين للعمـل علــى      
إــاء األزمــة الــيت شــهدا كينيــا علــى إثــر االنتخابــات موضــع 

. ٢٠٠٧/ديســـمرب كـــانون األول ٢٧الـــرتاع الـــيت جـــرت يف 
وأعــرب الــس عــن قلقــه العميــق إزاء اســتمرار قتــل املــدنيني   
وتعرضــهم للعنــف اجلنســي والعنــف اجلنســاين والتشــريد مــن    
منازهلم. وشدد على أن احلل الوحيد لألزمة يكمـن يف احلـوار   
ــاء السياســيني يف      ــاوض والتراضــي، وحــث بشــدة الزعم والتف

وتنفيــذ اإلجــراءات  كينيــا علــى تعزيــز املصــاحلة وعلــى بلــورة  
  شباط/فرباير دون تأخري. ١املتفق عليها يف 
__________ 

، واجللسـة  ٢٠٠٨حزيران/يونيـه   ٢٣املعقودة يف  ٥٩٢٠اجللسة   )٢٤٦(
  .٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٥املعقودة يف  ٦٠٤٤

)٢٤٧(  S/PRST/2008/4.  

 كــانون الثــاين/ ١٤إىل  ٢٠٠٨حزيران/يونيــه  ١٢  
: الــرتاع علــى احلــدود بــني جيبــويت     ٢٠٠٩ينــاير 

  وإريتريا
ــؤرخ     ــي مـــــ ــان رئاســـــ ــه  ١٢يف بيـــــ حزيران/يونيـــــ
عــن قلقــه  أعــرب الــس، ضــمن مجلــة أمــور،     ، )٢٤٨(٢٠٠٨

ــرية الــــــيت وقعــــــت يف    ــوادث اخلطــــ ــديد إزاء احلــــ  ١٠الشــــ
علــى احلــدود بــني جيبــويت وإريتريــا.       ٢٠٠٨حزيران/يونيــه 

وأهاب الس بـالطرفني االلتـزام بوقـف إطـالق النـار، وحـث       
صة إريتريا، على التحلي بأقصى درجات ضـبط  الطرفني، وخبا

النفس، وسـحب القـوات إىل مواقعهـا السـابقة. وعـالوة علـى       
ذلك، شجع الـس األمـني العـام علـى بـذل مسـاعيه احلميـدة        
بصورة عاجلة لتيسري إجراء مناقشات ثنائية لتحديد الترتيبات 
الراميــة إىل تقلــيص الوجــود العســكري علــى احلــدود، واختــاذ   

   لبناء الثقة من أجل تسوية الوضع على احلدود.تدابري
، عقــد الــس جلســة  ٢٠٠٨حزيران/يونيــه  ٢٤ويف   

طارئــة اســتجابةً لطلــب مقــدم مــن ممثــل جيبــويت بشــأن الــرتاع 
وأفـاد مـدير شـعبة أفريقيـا     .)٢٤٩(على احلدود بني بلـده وإريتريـا  

األوىل التابعة إلدارة الشؤون السياسية، لدى تقدميه معلومـات  
مستكملة عن احلالة، بأن احملاورين وصفوا احلالة على احلـدود  

ادة إعـ  بأا هادئة وإن كان يشوا التوتر، مع إجـراء عمليـات  
جـانيب احلـدود. وقـال، يف     كل جانب التجمع العسكري على

ــذين عقــدمها مــع ممثلَــي        ــرض إبالغــه عــن االجتمــاعني الل مع
إريتريــا وجيبــويت، إن األول قــد ادعــى بــأن جيبــويت هــي الــيت   

يف حـني قـال ممثـل    بدأت املناوشات اليت وقعت على احلـدود.  
جيبويت إن إريتريا امتنعت حىت اآلن عن تفسـري األسـباب الـيت    
دعــت إىل وجودهــا العســكري يف املنطقــة ورفضــت اســتئناف 

__________ 

)٢٤٨(  S/PRST/2008/20.  
  .S/2008/387انظر   )٢٤٩(
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. وأفاد ممثل جيبـويت بـأن الـرتاع، الـذي     )٢٥٠(احلوار مع جيبويت
كثري من الضـحايا منـذ قيـام القـوات     تسبب بالفعل يف وقوع ال

ــيش      ــع جلـ ــى مواقـ ــات علـ ــن هجمـ ــة بشـ ــويت يف اإلريتريـ جيبـ
حزيران/يونيــه، جــدير باهتمــام الــس. وأشــار، موضــحا  ١٠

أوجــه التبــاين بــني األزمــة الراهنــة واألزمــات الــيت حــدثت يف   
السابق بني الطرفني، إىل أن القوات اإلريترية يف احلالة الراهنـة  

راضي جيبويت فحسب، بل احتلتها أيضا وشـرعت  مل تنتهك أ
وردا علــى ذلــك، .)٢٥١(يف أعمــال البنــاء علــى أراضــي جيبــويت 

ل يف ذكـــر ممثـــل إريتريـــا أن بلـــده مل تنفـــذ أي عمليـــات توغـــ
ــة يف      ــات إقليميـ ــديها أي طموحـ ــيس لـ ــويت، ولـ ــي جيبـ أراضـ
املنطقة. وذكر أيضا أن اتصاالت عديدة جـرت بـني مسـؤويل    
البلدين على أعلى املستويات، ولكن جيبـويت طرحـت املسـألة    

أســاس هلــا ضــد  يف الســاحة العامــة بــإطالق محــالت عدائيــة ال
تدراج إريتريا. وأكد أنه على الرغم من استمرار حمـاوالت اسـ  

إريتريــا إىل التصــرف بكيفيــة عدائيــة، اختــارت بلــده مســار       
ضبط النفس والصرب، مضيفا أن احلملة االسـتفزازية مل تصـمم   

. )٢٥٢(ومل تشــكل عناصــرها يف جيبــويت، وإمنــا يف مكــان آخــر  
وأعرب املتكلمون عن قلقهم إزاء احلـوادث الـيت وقعـت علـى     

ــوا الطــرفني    ــا وجيبــويت، وحث علــى تســوية  احلــدود بــني إريتري
وأفاد ممثل الواليات املتحـدة بأنـه يف حالـة عـدم     الرتاع سلميا. 
ــا ب ــام إريتري املشــاركة يف حــل ســلمي وبســحب قواــا مــن   قي

ــاذ       ــس يف اختـ ــر الـ ــي أن ينظـ ــويت، فينبغـ ــع جيبـ ــدودها مـ حـ
  .)٢٥٣(تدابري مناسبة  إجراءات أو

ــوبر   ٢٣ويف    ــى  ٢٠٠٨تشــرين األول/أكت ــاء عل ، وبن
، عقــد الـــس جلســـة مفتوحـــة  )٢٥٤(طلــب حكومـــة جيبـــويت 

، لالستماع إىل إحاطة قدمها رئيس جيبويت. وأفاد ممثل جيبويت
__________ 

)٢٥٠(  S/PV.5924 ٤ - ٢، الصفحات.  
  .٧ - ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥١(
  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥٢(
  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٣(
)٢٥٤(  S/2008/635.  

يف معرض سرده جلهود حكومته إلجياد حل دبلوماسي وسلمي 
للرتاع مع إريتريا، بأن إريتريـا مل تبـد روح التعـاون واسـتمرت     

وعقّــب ممثــل إريتريــا فقــال إن  .)٢٥٥(يف توغالــا داخــل جيبــويت
 ٢٠٠٨حزيران/يونيــه  ١جيبــويت شــنت هجومــا غــري مــربر يف  

ضد الوحدات اإلريترية داخل األراضـي اإلريتريـة، وإن إريتريـا    
ارت مسار ضبط النفس والصـرب جتنبـا لتصـاعد األزمـة الـيت      اخت
. وأعــرب )٢٥٦(بــل أطــراف أخــرى‘‘ مل تتســبب فيهــا جيبــويت’’

ــا،      ــويت وإريتري ــني جيب ــة ب ــس عــن قلقهــم إزاء احلال أعضــاء ال
وتعهـــدوا بتقـــدمي املســـاعدة إىل الطـــرفني املعنـــيني إلجيـــاد حـــل  

كلمني مستدام عن طريق الوسـائل السـلمية. وأعـرب بعـض املـت     
عــن اعتقــادهم أن رفــض إريتريــا للتعــاون يشــكل خطــرا يهــدد   
املنطقة بأكملها، وحثوا إريتريا على قبـول مقترحـات الوسـاطة    
املقدمة علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـدويل. ويف الوقـت نفسـه،       
أشــادوا بــاجلهود الــيت يبــذهلا االحتــاد األفريقــي وجامعــة الــدول    

الخنـراط الطـرفني يف احلـوار.    العربية ومنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي    
وأدان العديد من األعضاء إريتريا لعدم استجابتها للعرض الذي 
قدمه األمـني العـام ببـذل مسـاعيه احلميـدة، وحثوهـا علـى الـرد         

  على هذا املقترح بصورة إجيابية.
ــانون الثاين/ي ١٤ويف    ــاير ك ــس  ٢٠٠٩ن ــد ال ، اعتم
ــة   ٢٠٠٩( ١٨٦٢القــرار  ــه، ضــمن مجل ــذي رحــب مبوجب ) ال

أمــور، بســحب جيبـــويت قواــا إىل مواقعهــا الســـابقة، وأدان     
رفــض إريتريــا القيــام بــذلك. وطالــب الــس أيضــا بــأن تقــوم  
إريتريا، يف موعد ال يتجاوز مخسة أسابيع مـن تـاريخ اعتمـاده    

؛ ا إىل مواقعهــا الســابقةعــداومجيــع م قواــا القــرار، بســحب
ــة ــدم  وكفال أي وجــود أو نشــاط عســكري يف   الســعي إىل ع

رأس دمرية وجزيرة دمـرية يف   يفالرتاع املنطقة اليت جرى فيها 
احلـــدود مـــع برتاعهـــا علـــى  ؛ واإلقـــرار٢٠٠٨حزيران/يونيـــه 

بنشـاط يف  واملشـاركة  جيبويت يف رأس دمـرية وجزيـرة دمـرية،    
أيضــا يف بــذل  واملشــاركةل التــوتر، وار مــن أجــل نــزع فتيــاحلــ

__________ 

)٢٥٥(  S/PV.6000 ٥ - ٢، الصفحات.  
  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥٦(
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ــول دبلوماســية تفضــي إىل تســوية   جهــود الطــرفني  حتظــى بقب
  .  احلدود ملسألة

: فــرض تــدابري ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب  ٢٣  
  اجلزاءات ضد إريتريا

الــس  ، اختــذ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب   ٢٣يف   
)، الذي أعـرب فيـه عـن قلقـه الشـديد      ٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار 

إزاء اسـتنتاجات فريـق الرصـد املعــين بالصـومال ومفادهـا قيــام      
إريتريا بتوفري الدعم السياسـي واملـايل واللوجسـيت للجماعـات     
املســلحة املتورطــة يف تقــويض عملــييت الســالم واملصــاحلة يف      

، وأعــرب عــن  )٢٥٧(الصــومال وتقــويض االســتقرار يف املنطقــة  
بالغ قلقه إزاء عدم سـحب إريتريـا قواـا إىل مواقعهـا السـابقة      

ــرار    ــوب يف القـ ــو املطلـ ــى النحـ ــان ٢٠٠٩( ١٨٦٢علـ ) والبيـ
، وفــــرض )٢٥٨(٢٠٠٨حزيران/يونيــــه  ١٢الرئاســــي املــــؤرخ 

الــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق، حظــرا   
صـول يف حـق   على توريد األسلحة وحظرا للسفر وجتميـدا لأل 

  .)٢٥٩(القادة السياسيني والعسكريني يف إريتريا
ورحــب معظــم املــتكلمني باختــاذ القــرار، ودعــوا مجيــع   

ــة الســالم يف جيبــويت وتقــدمي    األطــراف إىل االنضــمام إىل عملي
وفسـر يف املقابـل   الدعم للحكومة االحتادية االنتقالية للصومال. 

ممثل اجلماهريية العربية الليبية تصويت وفد بلده ضد القرار بـأن  
لجــزاءات علــى بلــده قــد آلــت علــى نفســها، بوصــفها ضــحية ل 

مدار سنوات عديدة، أال تكـون طرفـا يف فـرض جـزاءات علـى      
ــل الصـــني، الـــذي امتنـــع عـــن   .)٢٦٠(أي بلـــد أفريقـــي وأفـــاد ممثـ

ويت، بأنه ينبغـي للمجلـس أن يتـوخى احلـذر لـدى فـرض       التص
اجلزاءات، وأضاف أن االحتـاد األفريقـي كـان يف وضـع أنسـب      

__________ 

رفق. لالطـالع علـى مزيـد مـن املعلومـات،      ، املS/2008/769انظر  )٢٥٧(
  من هذا اجلزء. ٣انظر القسم 

)٢٥٨(  S/PRST/2008/20.  
لالطـــالع علـــى مزيـــد مـــن املعلومـــات، انظـــر اجلـــزأين الســـابع    )٢٥٩(

  والعاشر.
)٢٦٠(  S/PV.6254 ٣، الصفحة.  

ملعاجلة الرتاعـات يف منطقـة القـرن األفريقـي مـن خـالل اجلهـود        
وشدد ممثل جيبويت على أن الـس  .)٢٦١(السياسية والدبلوماسية

ــع      ــد م ــه املتزاي ــد تعاون ــق اختــاذه القــرار، تأكي واصــل، عــن طري
ــارة، وأكــد      ــن يف الق ــي يف صــون الســالم واألم االحتــاد األفريق
ــوم ــا      ــيت تق ــى إــاء أنشــطة زعزعــة االســتقرار ال تصــميمه عل

ــا ضــد الصــومال. وأفــ  ــويت  إريتري ــه وشــعب جيب ــأن حكومت اد ب
رحبــوا بــأن العدالــة قــد أخــذت جمراهــا يف ايــة املطــاف بشــأن  
ــيت قامــت ــا      ــربرة ال ــداءات الســافرة والصــارخة وغــري امل االعت

وأعـرب ممثـل   .)٢٦٢(إريتريا ضد بلـده منـذ مـا يقـرب مـن عـامني      
الصومال عن رأي مفاده أن إريتريا شكلت عامال سلبيا رئيسيا 
ــأوى        ــا امل ــرت إريتري ــث وف ــده، حي ــرتاع يف بل ــد ال ــة أم يف إطال
واملالذ اآلمن إلرهابيني معروفني ومتمردين وأشخاص مفسدين 

ري األسـلحة  ومرتكيب انتهاكات حلقـوق اإلنسـان، وقامـت بتـوف    
واملــوارد األخــرى للمتطــرفني والعناصــر اإلرهابيــة يف الصــومال  
وبتمويلها وتيسري تـدفقها. بيـد أن احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة      
للصومال أبدت استعدادها للـدخول يف حـوار جـاد مـع إريتريـا      

  . )٢٦٣(من أجل التوصل إىل حلول ألي مسائل معلقة
ــه إىل  ٢٣   ــانون ا ١٥حزيران/يونيـــــ ــمرب كـــــ ألول/ديســـــ

ــات   ٢٠٠٨ ــاب االنتخابـــ ــابوي يف أعقـــ ــة يف زمبـــ : احلالـــ
  الرئاسية، ورفض مشروع قرار ينص على فرض جزاءات

ــه  ٢٣يف    ــتمع الــــس إىل ٢٠٠٨حزيران/يونيــ ، اســ
إحاطــة قــدمها وكيــل األمــني العــام للشــؤون السياســية بشــأن   
احلالة يف زمبابوي. وأفـاد وكيـل األمـني العـام بأنـه قبـل أربعـة        
أيــام مــن تــاريخ اجلولــة الثانيــة لالنتخابــات الرئاســية املقــرر        

ــا يف  ــده  ٢٧إجراؤهــــ ــه، تــــ ــة إىل حزيران/يونيــــ ورت احلالــــ
مســـتويات تنـــذر بـــاخلطر. وأفـــاد بأنـــه عقـــب بلـــوغ املـــأزق   

آذار/مارس، مل تشـكل   ٢٩السياسي الذي نتج عن انتخابات 
__________ 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦١(
  .١٠ - ٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٦٢(
  .١١و  ١٠ان املرجع نفسه، الصفحت  )٢٦٣(
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احلالــة يف زمبــابوي جمــرد حتــد كــبري لالســتقرار اإلقليمــي يف       
اجلنوب األفريقي، بل شكلت أيضا سابقة خطـرية فيمـا يتعلـق    

ــغ ا  ــأن األمــني العــام  باملســتقبل السياســي للقــارة. وأبل لــس ب
املســاعد للشــؤون السياســية الحــظ، اســتنادا إىل بعثتــه املوفــدة 
إىل زمبابوي واملكلفـة مبناقشـة السـبل الكفيلـة بتحسـني املنـاخ       
السياسي قبل اجلولـة الثانيـة لالنتخابـات، أن الظـروف ليسـت      
مهيــأة إلجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة يف زمبــابوي، وأن أيــة   

ها اجلولـة الثانيـة لالنتخابـات ال ميكـن اعتبارهـا      نتائج تسفر عن
ذات مصــداقية. وأبلــغ وكيــل األمــني العــام أيضــا عــن وجــود   
محلـــة واســـعة النطـــاق للتخويـــف والتهديـــد والعنـــف؛ وعـــن   
الشواغل املتزايدة إزاء القيود املفروضة على اموعـات احملليـة   

ــات الــيت اعتمــدا الســلطات؛ وعــدم الت   ــة لالنتخاب ــز املراقب ميي
ــة ومؤسســات       ــني احلــزب احلــاكم واحلكوم بشــكل واضــح ب
الدولــة؛ وإعــالن زعــيم املعارضــة، مورغــان تســفانغرياي، مــن  
حركة التغيري الدميقراطي نية انسـحابه مـن االنتخابـات. وبنـاء     
علــى ذلــك، رأى وكيــل األمــني العــام ضــرورة تأجيــل اجلولــة   

ظـروف إلجـراء   الثانية لالنتخابات إىل فترة مالئمة بغية يئة ال
عملية انتخابية حتظى باملصداقية، ودعا األطـراف إىل الـدخول   
فـــورا يف حمادثـــات بغـــرض حتديـــد فتـــرة ميكـــن خالهلـــا يئـــة   
الظروف إلجراء انتخابات حرة نزيهـة. واعتـرب وكيـل األمـني     

ــد ال   ــررا تأكيـ ــام، مكـ ــام    العـ ــني العـ ــه األمـ ــذي قدمـ ــرض الـ عـ
املتحـدة مهيـأة للعمـل    بذل املسـاعي احلميـدة، أن األمـم     بشأن

ــي      ــوب األفريقـ ــة للجنـ ــة اإلمنائيـ ــع اجلماعـ ــة مـ ــورة عاجلـ بصـ
ــاد ــي     واالحتـ ــأزق السياسـ ــوية املـ ــاعدة يف تسـ ــي للمسـ األفريقـ

. وعقـد الـس،   )٢٦٤(واستعادة األمن وسيادة القـانون يف البلـد  
يف وقـت الحــق مــن اليــوم نفســه، جلســة خاصــة ملناقشــة هــذا  

  .  )٢٦٥(البند
__________ 

)٢٦٤(  S/PV.5919 ٥ - ٢، الصفحات.  
  .٥٩٢٠اجللسة   )٢٦٥(

ويف جلسة ثالثة عقدها يف اليـوم نفسـه، أدان الـس،      
، محلــة العنـــف املوجهــة ضـــد املعارضـــة   )٢٦٦(يف بيــان رئاســـي 

السياسية يف زمبـابوي. وأدان كـذلك اإلجـراءات الـيت اختـذا      
مة زمبابوي اليت منعت خصـومها السياسـيني مـن حقهـم     حكو

يف خوض محالم االنتخابية حبريـة، وأهـاب باحلكومـة وقـف     
ــود       ــع القيـ ــي ورفـ ــب السياسـ ــال الترهيـ ــف أعمـ ــف ووقـ العنـ
املفروضـــة علـــى احلـــق يف التجمـــع وإطـــالق ســـراح الزعمـــاء  

وأعـرب الـس عـن أسـفه ألن      السياسـيني الـذين مت اعتقـاهلم.   
املوجهة ضد املعارضة السياسية والقيود املفروضـة  محلة العنف 

 حزيــران/ ٢٧عليهــا جعلــت إجــراء انتخابــات حــرة نزيهــة يف 
أمرا مستحيال، وأشار إىل ضرورة احتـرام نتـائج    ٢٠٠٨يونيه 

. ودعــا  ٢٠٠٨آذار/مــارس   ٢٩االنتخابــات الــيت جــرت يف    
الس سلطات زمبـابوي إىل التعـاون مـع مجيـع اجلهـود الراميـة       

إجيــاد وســيلة ســلمية للمضــي قــدما مــن خــالل احلــوار بــني    إىل
األطراف مبا يتيح الفرصة لتشكيل حكومة شرعية تعكس إرادة 
شعب زمبابوي. وعالوة على ذلك، أدان الس قيام احلكومـة  
بتعليق عمليات تقدمي املساعدة اإلنسانية، وأهاب ا أن تسمح 

  . )٢٦٧(ماافورا للمنظمات اإلنسانية باستئناف تقدمي خد
، اســتمع الــس إىل إحاطــة  ٢٠٠٨متوز/يوليــه  ٨ويف   

قدمتــها نائبــة األمــني العــام، الــيت أفــادت بأنــه علــى الــرغم مــن    
دعوات إىل تأجيـــل االنتخابـــات، أجريـــت اجلولـــة الثانيــــة     الـــ 

حزيران/يونيـــه بـــدون حضـــور املـــراقبني     ٢٧لالنتخابـــات يف 
الوطنيني يف امليدان، األمر الذي جرد االنتخابات من قـدر بـالغ   
األمهيــة مــن الشــفافية واملصــداقية. وعــالوة علــى ذلــك، أبلغــت  

ملـان البلـدان األفريقيـة    بعثات املراقبة التابعة لالحتاد األفريقي وبر
واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي املوجــودة يف امليــدان بــأن 

__________ 

)٢٦٦(  S/PRST/2008/23.  
املعقــودة كجلســة  ٥٩٢٠نظــر الــس يف هــذا البنــد يف جلســته   )٢٦٧(

 ٦٠٤٤، وأيضـا يف جلسـته   ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٣خاصة يف 
  .٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٥املعقودة كجلسة خاصة يف 
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االنتخابات مل تستوف املعـايري املقبولـة لـدى االحتـاد األفريقـي،      
ومل تكــن حــرة أو نزيهــة أو ذات مصــداقية، ومل تعكــس إرادة   

هذه تشـري إىل أن   شعب زمبابوي. وأكدت أن عمليات املراقبة
االنتخابية الـيت أفضـت إىل اإلعـالن عـن إعـادة انتخـاب        العملية

ــة       ــادت نائب ــة بشــكل خطــري. وأف ــت معيب ــايب كان ــرئيس موغ ال
األمــني العــام أيضــا بــأن االحتــاد األفريقــي دعــا، يف مــؤمتر قمتــه   
املعقود يف شرم الشيخ، إىل مواصـلة اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب     

ت أن تشـكيل  األفريقي بذل جهود الوساطة وتعزيزهـا. واعتـرب  
حكومة وحدة وطنية كوسيلة للمضي قدما حيظى بتأييد واسـع  
النطاق يف املنطقة. وخلُصـت إىل أن حكومـة زمبـابوي تتحمـل     

ــع      مســؤولية ملحــة  ــف جبمي ــف العن ــا ووق ــة مواطنيه عــن محاي
  .  )٢٦٨(أشكاله بشكل فوري

 )٢٦٩(، طُرح مشـروع قـرار  ٢٠٠٨متوز/يوليه  ١١ويف   
للتصويت ولكنه مل يعتمد بسبب التصويت السليب من أعضـاء  
دائمني يف الـس. وكـان الـس سـيدين يف مشـروع القـرار،       

الفصــل الســابع مــن امليثــاق، يف مجلــة أمــور، متصــرفا مبوجــب 
ــابوي ضــد املعارضــة      ــها حكومــة زمب ــيت أطلقت ــف ال ــة العن محل
السياسية والسكان من املـدنيني، وكـان سـيفرض حظـرا علـى      
توريد األسلحة إىل زمبابوي، وكذلك حظـرا للسـفر وجتميـدا    

مـن كبـار    ١٣لألصول املالية علـى الـرئيس روبـرت موغـايب و    
  .)٢٧٠(املسؤولني يف حكومة زمبابوي

ويف اجللسة، أعرب ممثل زمبابوي عـن رأي مفـاده أن     
مبثابة إساءة واضحة السـتخدام الفصـل السـابع     مشروع القرار

ات علــى زمبــابوي مــن امليثــاق، حيــث ســعى إىل فــرض جــزاء 
بذريعة أن البلد تشكل اآلن ديـدا للسـالم واألمـن الـدوليني،     
رد أن االنتخابات الـيت أجريـت مل تسـفر عـن نتـائج حتبـذها       

__________ 

)٢٦٨(  S/PV.5929٤-٢حات ، الصف.  
)٢٦٩(  S/2008/447.  
  املرجع نفسه.  )٢٧٠(

ــك،     ــافة إىل ذلـ ــا. وإضـ ــدة وحلفاؤهـ ــة املتحـ ــرباململكـ أن  اعتـ
التصديق على االنتخابات الوطنية للدول األعضاء لـيس مهمـة   

لشـعب زمبـابوي احلـق يف اختيـار      من مهام الس، مؤكدا أن
جتــاهال ’’قادتــه. وذهــب إىل أن اعتمــاد مشــروع القــرار يعــد   

ــا ذاتــه  وأن مشــروع القــرار ســعى إىل تــوريط  ‘‘ ملوقــف أفريقي
ــة       ــابوي واململكــ ــني زمبــ ــت بــ ــائي حبــ ــزاع ثنــ ــس يف نــ الــ

وأفاد ممثل جنوب أفريقيـا، الـذي عينـت اجلماعـة     .)٢٧١(املتحدة
ــة        ــؤمتر قم ــأن م ــده كميســر، ب ــي بل ــوب األفريق ــة للجن اإلمنائي
االحتــاد األفريقــي مل يــدع إىل فــرض جــزاءات ضــد زمبــابوي،  

على أن الس جيـب أن يفسـح اـال لتنفيـذ قـرار مـؤمتر        وأحل
ــي  ــاد األفريقـ ــة االحتـ ــس   )٢٧٢(قمـ ــاء الـ ــاد أعضـ ــل، أفـ . وباملثـ

اآلخــرون الــذين صــوتوا ضــد مشــروع القــرار أو امتنعــوا عــن   
التصويت بأن مشروع القرار كان سيتعارض مـع روح القـرار   
 الــذي اختــذه االحتــاد األفريقــي يف شــرم الشــيخ، والــذي شــجع
ــع       ــدول ومجيـ ــد الـ ــراف، وناشـ ــني األطـ ــاحلة بـ ــوار واملصـ احلـ
األطراف املعنية أن متتنع عن اختاذ أية إجراءات ميكـن أن تـؤثر   
ــة يف      ــا إىل أن احلالـ ــوا أيضـ ــوار. وذهبـ ــاخ احلـ ــى منـ ــلبا علـ سـ
زمبــــابوي ال تشــــكل ديــــدا للســــالم واألمــــن يف املنطقــــة،  

مــاد وبالتــايل، ال تــدخل يف نطــاق اختصاصــات الــس. وباعت
مشروع القرار لفرض اجلزاءات، كان الـس سـيعرقل جهـود    
الوســاطة الــيت تبــذهلا اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي مــن 
ــابوي، وكــان ســيتدخل يف     ــة يف زمب أجــل إجيــاد تســوية للحال

. وعلى النقيض من ذلـك، ذهـب أعضـاء    )٢٧٣(شؤوا الداخلية
ــه لــيس     ــذين أيــدوا مشــروع القــرار إىل أن مــن شــأنه  الــس ال

ــبعض أيضــا أن مشــروع      ــة احلــوار أو تقويضــه. وأكــد ال عرقل
__________ 

)٢٧١(  S/PV.5933 ٥ - ٢، الصفحات.  
  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧٢(
ــة)؛   ٧و  ٦املرجــع نفســه، الصــفحتان   )٢٧٣( ــة الليبي ــة العربي (اجلماهريي

(فييـــت نـــام)؛  ٩(إندونيســـيا)؛ والصـــفحة  ٩و  ٨والصـــفحتان 
ــفحتان  ــي)؛ وا  ١٢و  ١١والصــ ــاد الروســ ــفحة (االحتــ  ١٦لصــ

  (الصني).
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القــرار كــان سيشــكل بعــض الضــغوط املوازيــة ويعــزز جهــود  
الوساطة مبنحهـا الثقـل الكامـل للمجتمـع الـدويل. وإضـافة إىل       
ذلك، أفادوا بأن الرتاع يف زمبـابوي يهـدد بزعزعـة االسـتقرار     

تصــــدى  يف املنطقــــة، األمــــر الــــذي ينبغــــي للمجلــــس أن ي    
ــه ــدة   .)٢٧٤(لـ ــات املتحـ ــدة والواليـ ــة املتحـ ــثال اململكـ ــد ممـ وانتقـ

تصويت االحتاد الروسـي ضـد مشـروع القـرار، ووصـفاه بأنـه       
ــره ’’ ــه ‘‘ ال ميكــن تربي ــثري للجــز ’’وأن ــرار  ‘‘عم ، يف ضــوء الق

الذي اختذته جمموعة الثمانية مؤخرا وأوصت فيـه باختـاذ مزيـد    
من اخلطوات منها األخذ بتدابري ماليـة وغريهـا مـن التـدابري يف     

وردا علـــى .)٢٧٥(حــق األفــراد املســؤولني عــن أعمــال العنــف      
ذلك، أفـاد ممثـل االحتـاد الروسـي بـأن موقـف بلـده قـد اسـتند          
على وجه التحديد إىل املوقف الذي صـاغته جمموعـة الثمانيـة،    

وأفـاد  .)٢٧٦(اليت مل يتضمن قرارهـا إشـارة إىل إجـراءات الـس    
ممثــل أنغــوال، متحــدثا بصــفته رئــيس هيئــة الشــؤون السياســية   
والدفاع واألمن التابعة للجماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي،     

لى أحد األطـراف  بأن مشروع القرار الذي يفرض جزاءات ع
ــؤدي إىل تفـــاقم       ــد الوضـــع، وأن يـ ــن شـــأنه أن يعقّـ ــان مـ كـ

  .)٢٧٧(التوترات إىل درجة اإلضرار باحلوار اجلاري
: بيـــان رئاســـي بشـــأن ٢٠٠٨آب/أغســـطس  ١٩  

  احلالة يف موريتانيا

ــا،  ٢٠٠٨آب/أغســطس  ١٩يف    ــل موريتاني ــاد ممث ، أف
ــة والظــروف الســائدة يف     لــدى تقدميــه إيضــاحات بشــأن احلال

__________ 

(بوركينـا فاسـو)؛ والصـفحتان     ٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان  )٢٧٤(
(فرنسـا)؛   ١٣و  ١٢(اململكة املتحدة)؛ والصفحتان  ١١و  ١٠

ــفحات  ــفحة   ١٥ - ١٣والصـــــ ــتاريكا)؛ والصـــــ  ١٥(كوســـــ
ــفحة  ــا)؛ والصــ ــفحتان  ١٧(كرواتيــ ــا)؛ والصــ  ١٩و  ١٨(بنمــ

  (الواليات املتحدة).
 ١٨(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١١الصــفحة املرجــع نفســه،  )٢٧٥(

  (الواليات املتحدة).
  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٦(
  (أنغوال). ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٧(

 آب/ ٦يف ‘‘ التغـيري التصـحيحي  ’’موريتانيا اليت مت يف إطارها 
، بأنــه ال ميكــن اعتبــار التغــيري الــذي حــدث  ٢٠٠٨أغســطس 

ؤسسـات يف البلـد تعمـل بصـورة     انقالبا عسـكريا ألن مجيـع امل  
ــع     ــاف أن الوضـ ــانة. وأضـ ــية مصـ ــات األساسـ ــة واحلريـ طبيعيـ
الراهن نتج بـاألحرى عـن عوامـل هـددت السـالم والتماسـك       
االجتمــاعي للبلــد، وأن رئــيس اجلمهوريــة الســابق يوجــد قيــد  
ــس أن      ــاألمن. وأكــد للمجل ــق ب ــة ألســباب تتعل اإلقامــة اجلربي

ــدر ظهرهــا للدميقرا  ــد مل ت ــد التغــيري   البل ــة، وأن الشــعب يؤي طي
  .  )٢٧٨(التصحيحي بشكل كامل

ــس       ــرئيس يف نفـــ ــه الـــ ــان أدىل بـــ ــس، يف بيـــ وأدان الـــ
ومـة املوريتانيـة املنتخبـة    ، إطاحة اجليش املوريتـاين باحلك )٢٧٩(التاريخ

ــائل غـــري       ــة بوسـ ــة لتغـــيري احلكومـ ــارض أي حماولـ ــا. وعـ دميقراطيـ
دستورية، وطالب باإلفراج الفوري عن رئـيس موريتانيـا واسـتعادة    

  املؤسسات الشرعية والدستورية والدميقراطية على الفور.
ــان/أبريل  ١٦   ــرين  ٢٦إىل  ٢٠٠٨نيســــــــ تشــــــــ

مـم املتحـدة   : التعاون بـني األ ٢٠٠٩األول/أكتوبر 
ــوب      ــع نشـ ــق مبنـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــات اإلقليميـ واملنظمـ

  الرتاعات وحفظ السالم

عـــــة ، ومبشـــــاركة رفي٢٠٠٨نيســـــان/أبريل  ١٦يف   
املستوى، أعرب األمني العام عن عزمه على تعزيز التعاون مـع  
ــع نشــوب      ــة ملن ــات فعال ــة إلنشــاء آلي ــع املنظمــات اإلقليمي مجي
ــه       ــوق ب ــرابط موث الرتاعــات وتســويتها، واســتحداث نظــام مت
وميكـن التنبــؤ بــه حلفـظ الســالم علــى الصـعيد العــاملي مبوجــب    

ــاق ــل     .)٢٨٠(امليث ــدمها وكي ــة ق ــس أيضــا إىل إحاط واســتمع ال
، الذي عرض تقرير األمـني  )٢٨١(األمني العام للشؤون السياسية

__________ 

)٢٧٨(  S/PV.5960 ٤ - ٢، الصفحات.  
)٢٧٩(  S/PRST/2008/30.  
)٢٨٠(  S/PV.5868 ١٠و  ٩، الصفحتان.  
  .٦ - ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢٨١(
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ــني   ــة ب ــة،    العــام عــن العالق األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي
وخاصــة االحتــاد األفريقــي، يف جمــال صــون الســالم واألمــن       

) ٢٠٠٥( ١٦٢٥، وتقريــره عــن تنفيــذ القــرار    )٢٨٢(الــدوليني
 .)٢٨٣(املتعلـــق مبنـــع نشـــوب الرتاعـــات، وخباصـــة يف أفريقيـــا     

املتكلمون باإلمجاع، يف املناقشة اليت تلـت ذلـك، عـن    وأعرب 
الســالم الــيت يضــطلع ــا االحتــاد األفريقــي    تأييــدهم ملبــادرات

واملنظمات دون اإلقليمية، وأقر بأن تعزيـز التعـاون بـني األمـم     
املتحدة واملنظمات اإلقليميـة ميكـن أن يـؤدي إىل منـع نشـوب      
الرتاعــات وإدارــا وتســويتها علــى حنــو أكثــر فعاليــة يف ضــوء   

تكلمني، قدراا التكميلية ومزاياها النسبية. وأكد عدد مـن املـ  
يف معـــرض اإلشـــارة إىل الفصـــل الثـــامن مـــن امليثـــاق بوصـــفه 
األساس الذي يقوم عليـه التعـاون مـع املنظمـات اإلقليميـة، أن      
تعزيــز الشــراكة بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة أمــر        
أساسـي لبنـاء قـدرات االحتـاد األفريقـي. وفيمـا يتعلـق بتمويــل        

غالبيـة املـتكلمني مقتـرح     عمليات حفظ السالم اإلقليمية، أيـد 
األمــني العــام الــداعي إىل إنشـــاء فريــق مشــترك بــني االحتـــاد       
ــة لتقــدمي      ــق املختلف األفريقــي واألمــم املتحــدة للنظــر يف الطرائ
الــدعم، بينمــا دعــا الــبعض إىل متويــل عمليــات حفــظ الســالم   
اإلقليمية اليت يأذن ا الـس عـن طريـق االشـتراكات املقـررة      

. وتطرق بعض الوفود، إىل جانب األمني العـام،  لألمم املتحدة
إىل احلالة يف زمبابوي، ورحبت يف هـذا السـياق باملبـادرة الـيت     

  .)٢٨٤(اضطلعت ا اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي
ــرار      ١٨٠٩ويف اجللســــة نفســــها، اختــــذ الــــس القــ

) الذي أعرب فيه، يف مجلـة أمـور، عـن تصـميمه علـى      ٢٠٠٨(
اختاذ خطـوات فعالـة ملواصـلة تعزيـز العالقـة بـني األمـم املتحـدة         
واملنظمـات اإلقليميـة، وخباصـة االحتـاد األفريقـي، وفقـا للفصـل        

__________ 

)٢٨٢(  S/2008/18.  
)٢٨٣(  S/2008/186.  
)٢٨٤(  S/PV.5868  وresumption 1.  

الثامن من امليثاق، ومواصلة النظر يف سبل تعزيـز قـدرات األمـم    
املســلحة، وخباصــة يف  املتحــدة يف جمــال منــع نشــوب الرتاعــات 

أفريقيــا. وإذ ســلم الــس بضــرورة حتســني القــدرة علــى التنبــؤ  
واالستدامة واملرونة فيما يتعلق بتمويل املنظمات اإلقليمية لـدى  
اضــطالعها مبهــام حفــظ الســالم بتكليــف مــن األمــم املتحــدة،    
رحب مبقترح األمني العام الداعي إىل إنشاء فريـق مشـترك بـني    

يقي واألمم املتحدة يف غضون ثالثـة أشـهر إلمعـان    االحتاد األفر
النظر يف أساليب تقدمي الدعم إىل عمليات حفظ السـالم هـذه،   
وخباصة توفري التمويل واملعـدات واللوجسـتيات لبـدء تشـغيلها،     
ــاد    ــود االحتـ ــن جهـ ــة مـ ــدروس املستخلصـ ــر يف الـ ــان النظـ وإمعـ

  األفريقي يف جمال حفظ السالم يف املاضي واحلاضر.
ــر  ٢٠٠٩آذار/مــارس  ١٨ويف    ، نظــر الــس يف تقري

الفريــق املشــترك بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة املقــدم  
، الـــذي عرضـــه رئـــيس )٢٨٥( )٢٠٠٨( ١٨٠٩عمــال بـــالقرار  

ــق بشــأن ضــرورة      ــيم الفري ــع تقي ــق املتكلمــون م ــق. واتف الفري
تعزيــز الشــراكة االســتراتيجية بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات   

س األمـن وجملـس السـلم واألمـن التـابع      اإلقليمية، وخباصة جملـ 
لالحتــاد األفريقــي، واعتــربوا تعزيــز قــدرات عمليــات حفــظ       
السالم اإلقليمية أمرا ضروريا. وأشـار عـدد مـن املـتكلمني إىل     
توصية الفريق بشـأن متويـل عمليـات حفـظ السـالم اإلقليميـة،       
اليت اقترح مبوجبها استحداث آليـتني جديـدتني: تسـتند األوىل    

تمويـــل الـــذي تقدمـــه األمـــم املتحـــدة يف إطـــار األنصـــبة  إىل ال
املقررة لدعم عمليات حمددة حلفـظ السـالم، وتتمثـل األخـرى     
يف إنشــاء صــندوق اســتئماين متعــدد املــاحنني جيــري متويلــه مــن  
ــة تـــوفري متويـــل    التربعـــات. وأكـــد املتكلمـــون باإلمجـــاع أمهيـ

 م جهــود االحتــاد األفريقــي يف  مســتدام ميكــن التنبــؤ بــه لــدع    
ــال ــد عـــ   جمـ ــالم. وأيـ ــظ السـ ــرح   حفـ ــتكلمني املقتـ ــن املـ دد مـ

بنـــاء إنشـــاء صـــندوق اســـتئماين متعـــدد املـــاحنني ل إىل الـــداعي
__________ 

)٢٨٥(  S/2008/813.  
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آراء األجــــل الطويــــل. غــــري أنــــه أعــــرب عــــن  القــــدرات يف
باسـتخدام األنصـبة املقـررة لألمـم املتحـدة،       فيما يتعلـق  متباينة

ري إذ أيــد بعــض املــتكلمني التوصــية بشــكل تــام، وأعــرب الكــث
ــن     ــد مـــ ــراء مزيـــ ــوا إىل إجـــ ــككهم ودعـــ ــن تشـــ ــهم عـــ منـــ

  .)٢٨٦(املناقشات
شــدد فيــه الــس  )٢٨٧(وأدىل الــرئيس بعــد ذلــك ببيــان  

ي وحتسينها، وأشـار مـع   على أمهية دعم قدرات االحتاد األفريق
االهتمـــام إىل تقريـــر الفريـــق املشـــترك بـــني االحتـــاد األفريقـــي  
واألمم املتحدة املعين بأساليب دعم عمليـات االحتـاد األفريقـي    
حلفــظ الســالم، وطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا عــن  
السبل العملية لتقدمي الدعم الفعـال إىل االحتـاد األفريقـي لـدى     

  مليات حفظ السالم اليت تأذن ا األمم املتحدة.اضطالعه بع
، نظــر الــس ٢٠٠٩تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٦ويف   

ــا  ــني الع ــر األم ــي    يف تقري ــات االحتــاد األفريق م عــن دعــم عملي
، الـذي أجـرى   )٢٨٨(حلفظ السالم اليت تـأذن ـا األمـم املتحـدة    

ــني االحتــاد األفريقــي      ــق املشــترك ب ــه تقييمــا لتوصــيات الفري في
واألمم املتحدة رد على تلك التوصيات. وأقـر املتكلمـون بـأن    

غـىن عنـه يف صـون السـالم      املنظمات اإلقليميـة تـؤدي دورا ال  
ن الدوليني، مبا يف ذلك يف جمال حفـظ السـالم، وأكـدوا    واألم

ضرورة دعم اجلهـود الـيت تبـذهلا تلـك املنظمـات. وفيمـا يتعلـق        
ــتخدام األنصــبة        ــتكلمني اس ــن امل ــدد م ــد ع ــل، أي مبســألة التموي
املقررة لألمم املتحدة يف دعم عمليات حفظ السـالم اإلقليميـة،   

ن هـذا املصـدر   بينما واصل البعض اإلعراب عـن حتفظـام بشـأ   
مــن مصــادر التمويــل، وأشــاروا إىل تفضــيلهم اســتخدام طرائــق  

  .)٢٨٩(أخرى، من قبيل صندوق استئماين متعدد املاحنني
__________ 

)٢٨٦(  S/PV.6092 و ،resumption 1.  
)٢٨٧(  S/PRST/2009/3.  
)٢٨٨(  S/2009/470.  
)٢٨٩(  S/PV.6206.  

ــك بب    ــرئيس بعــد ذل ــانوأدىل ال ــه الــس   )٢٩٠(ي أعــاد في
تأكيــد املســؤولية الــيت تتحملــها املنظمــات اإلقليميــة عــن تــوفري   
املوارد البشرية واملالية واللوجستية وغريها من املوارد ملنظماا، 
بطرق من بينها التربعات اليت يقـدمها أعضـاؤها والـدعم الـذي     
ــل      ــارات متوي ــيم خي ــاه مــن اجلهــات املاحنــة، وأشــار إىل تقي تتلق

مليــات االحتــاد األفريقــي حلفــظ الســالم الــيت يــأذن ــا جملــس  ع
  األمن، وأعرب عن عزمه على إبقاء مجيع اخليارات قيد النظر. 

: بيـــان رئاســـي بشـــأن عـــودة  ٢٠٠٩أيار/مـــايو  ٥  
ــتوري    ــات بشـــكل غـــري دسـ ــيري احلكومـ ــاهرة تغـ ظـ

  أفريقيا يف

، )٢٩١(٢٠٠٩أيار/مـايو   ٥يف بيان أدىل بـه الـرئيس يف     
أعـــرب الـــس عـــن قلقـــه العميـــق إزاء عـــودة ظـــاهرة تغـــيري   
ــة،      ــدان أفريقي ــات بشــكل غــري دســتوري يف بضــعة بل احلكوم

منـها   وأكد أمهية التعجيل باستعادة النظـام الدسـتوري، بطـرق   
ــالقرار     ــات مفتوحــة وشــفافة. ورحــب الــس ب إجــراء انتخاب
الــذي اختــذه مــؤمتر االحتــاد األفريقــي يف دورتــه العاديــة الثانيــة   

، ٢٠٠٩شــباط/فرباير  ٣إىل  ١عشــرة املعقــودة يف الفتــرة مــن 
الذي أعرب فيه عـن قلـق االحتـاد األفريقـي إزاء عـودة ظـاهرة       

ورأى فيه أن عـودة تلـك   االنقالبات العسكرية وإدانته لذلك، 
الظاهرة ال تشـكل تراجعـا سياسـيا خطـريا وانتكاسـة بالغـة يف       
العمليــة الدميقراطيــة فحســب، بــل قــد تشــكل أيضــا ديــدا        

  للسالم واألمن واالستقرار يف القارة.
: االجتـــــــار ٢٠٠٩كـــــــانون األول/ديســـــــمرب   ٨  

  باملخدرات بوصفه ديدا للسالم واألمن الدوليني

كـــانون األول/ديســــمرب   ٨يف بيـــان رئاســـي مــــؤرخ     
، الحظ الس مـع القلـق التهديـدات اخلطـرية الـيت      )٢٩٢(٢٠٠٩

__________ 

)٢٩٠(  S/PRST/2009/26.  
)٢٩١(  S/PRST/2009/11.  
)٢٩٢(  S/PRST/2009/32.  
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يسببها يف بعض احلاالت االجتار باملخدرات وما يتصـل بـه مـن    
ميــة منظمــة عــرب وطنيــة لألمــن الــدويل يف منــاطق خمتلفــة مــن  جر

العــامل، مبــا يف ذلــك يف أفريقيــا، واالرتبــاط املتزايــد بــني االجتــار  
التعـاون   باملخدرات ومتويل اإلرهاب. وأكد الس أمهية تعزيز

عرب اإلقليمي والتعاون الدويل على أسـاس املسـؤولية املشـتركة    
ة املخـدرات العامليـة ومـا يتصـل     واملتبادلة بشأن مواجهة مشكل

ا من أنشطة إجرامية. وأكد الـس كـذلك ضـرورة حتسـني     
تنسيق اإلجراءات اليت تتخذها األمم املتحدة، مبا يف ذلـك مـع   
املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، من أجل تعزيز فعاليـة اجلهـود   

  الدولية يف جمال مكافحة االجتار باملخدرات.
ويف اجللسة، أكد األمـني العـام، مشـريا إىل أن االجتـار       

باملخدرات قد برز كتهديد رئيسي للسـالم واألمـن الـدوليني،    
سياســية ثابتــة ومــوارد كــبرية ملواجهــة  علــى احلاجــة إىل إرادة 

هذا التحدي، واتباع ـج شـامل علـى الصـعيد الـدويل يسـتند       
إىل إحساس قوي باملسؤولية املشتركة واتباع ج أكثر توازنـا  

. وتطـرق املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم      )٢٩٣(ملراقبة املخـدرات 
املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة إىل التطــورات األخــرية يف 

__________ 

)٢٩٣(  S/PV.6233 ٦، الصفحة.  

أفريقيــا، وهــي التحــول مــن االجتــار بالكوكــايني إىل تصــنيع       
األمفيتامينــات يف غــرب أفريقيــا؛ وتزايــد االجتــار بــاهلريوين يف  
شرق أفريقيا؛ واالجتار باملخدرات عرب منطقة الساحل، حيـث  
تلتقــي التــدفقات مــن الغــرب والشــرق. وشــدد علــى ضــرورة   

ني البلــدان تعزيــز القــدرات الوطنيــة وتبــادل املعلومــات فيمــا بــ 
. ويف املناقشـة  )٢٩٤(املتضررة من أجل تعطيل شبكات التـهريب 

الــــيت تلــــت ذلــــك، أبــــرز العديــــد مــــن املــــتكلمني املواقــــف  
واإلجراءات املتخذة على الصعيد الـوطين بشـأن هـذه املسـألة،     
ــا، وخباصــة يف غــرب     وركــزوا علــى املشــاكل املاثلــة يف أفريقي

املشـاكل املواجهـة يف    أفريقيا، مع اإلشـارة يف الوقـت ذاتـه إىل   
ــد مــن      ــاد العدي ــيا. وأش ــريكتني، ويف آس ــتان، ويف األم أفغانس
ــدرات     ــين باملخـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــال مكتـــب األمـ ــود بأعمـ الوفـ
واجلرمية ونوهوا مبسامهات املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة  
يف معاجلة هذه املسألة. ودعوا أيضـا إىل تعمـيم مراعـاة مسـألة     

رات يف الواليات املتعلقة مبنـع نشـوب الرتاعـات    االجتار باملخد
  وحفظ السالم وبناء السالم.

__________ 

  .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٩٤(

    
    اجللسات: السالم واألمن يف أفريقيا

 املتكلمون عواتالد وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

          املسائل العامة -ألف             
٥٨٦٨  

نيســــــــــان/أبريل   ١٦
٢٠٠٨  

ــة  ــالة مؤرخـــــــــ رســـــــــ
 ٢٠٠٨نيســان/أبريل  ٨

موجهة من األمني العـام  
إىل املمثل الدائم جلنوب 
أفريقيـــــا لـــــدى األمـــــم 

  (S/2008/229)املتحدة 
تقريــر األمــني العــام عــن  
العالقـــــة بـــــني األمـــــم   

ــدة وامل ــات املتحــــ نظمــــ
اإلقليميـــــــة، وخاصـــــــة 

  ٣٧املادة   
  (أ)دولة عضوا ٢٦

  ٣٩املادة 
وكيـــــل األمـــــني العـــــام 
ــية،   ــؤون السياســــ للشــــ
ورئيس مفوضـية االحتـاد   
األفريقــــــي، واملراقــــــب 
الـــدائم جلامعـــة الـــدول   

ــم العربيـــــة لـــــدى األ مـــ
  املتحدة

األمـــــني العـــــام،  
ومجيــــع أعضــــاء  

، (ب)الــــــــــــــس
  ومجيع املدعوين

  )٢٠٠٨( ١٨٠٩القــــــــرار 
  أحد ال -ال أحد -١٥
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 املتكلمون عواتالد وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

االحتـــــاد األفريقـــــي، يف             
جمــــال صــــون الســــالم   
ــدوليني  ــن الـــــــ واألمـــــــ

(S/2008/186)  
تقريــر األمــني العــام عــن  

جملـس األمـن    تنفيذ قرار
٢٠٠٥( ١٦٢٥ (

ــع نشــــوب    ــق مبنــ املتعلــ
ــراعات، وال ــيما الصـ  سـ

  (S/2008/18) أفريقيا يف
٦٠٩٢  

ــارس  ١٨ آذار/مـــــــــــ
٢٠٠٩  

ــان   ــالتان متطابقتــــ رســــ
كــــانون  ٢٤مؤرختـــان  

ــمرب األو  ٢٠٠٨ل/ديســ
ــني    ــن األمـ ــان مـ موجهتـ
العام إىل رئـيس اجلمعيـة   
ــس    ــيس جملـ ــة ورئـ العامـ

-A/63/666)األمـــــــــــن 

S/2008/813)  

  ٣٧املادة   
  (ج)وادولة عض ١٦

  ٣٩املادة 
رئــيس الفريــق املشـــترك   
بـــني االحتــــاد األفريقــــي  
ــين   ــدة املعـ ــم املتحـ واألمـ
بأسـاليب دعـم عمليـات    
ــي،   ــاد األفريقــــــ االحتــــــ
ومفوض السالم واألمـن  
التابع لالحتـاد األفريقـي،   

ــيس ــلم   ورئـ ــس السـ جملـ
ــاد   ــابع لالحتـ ــن التـ واألمـ

  األفريقي

األمـــــني العـــــام،  
ومجيــــع أعضــــاء  
الــــس، ومجيــــع 

  املدعوين

S/PRST/2009/3  

٦١١٨  
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ٥

عضــو واحــد مــن       
أعضــــاء الــــس  

  (أوغندا)

S/PRST/2009/11  

٦٢٠٦  
 تشـــــــرين األول/ ٢٦

  ٢٠٠٩أكتوبر 

تقريــر األمــني العــام عــن  
ــاد   دعـــم عمليـــات االحتـ
األفريقــي حلفــظ الســالم 

ن ـــا األمـــم  الـــيت تـــأذ 
  (S/2009/470)املتحدة 

  ٣٧املادة   
الربازيل، وتونس (باسـم  
اموعـــــة األفريقيـــــة)،  
ــا،   ــوب أفريقيــــــ وجنــــــ

اد والســويد (باســم االحتــ
  األورويب)، ونيجرييا

  ٣٩املادة 
الســيد رومــانو بــرودي،  
رئــيس الفريــق املشـــترك   
بـــني االحتــــاد األفريقــــي  
ــين   ــدة املعـ ــم املتحـ واألمـ
بأسـاليب دعـم عمليـات    
ــي؛   ــاد األفريقــــــ االحتــــــ

العــــام  ووكيــــل األمــــني

مجيــــــع أعضــــــاء 
الـــــــــــــــــــــس؛ 
والربازيـــــــــــــــل، 
وتـــــــــــــــــــونس، 
وجنوب أفريقيـا،  
ــويد،  والســــــــــــــ

ــا، ؛  ونيجرييــــــــــ
ــرودي،   والســيد ب
ــق   ــيس الفريـــ رئـــ
ــني   ــترك بــــ املشــــ
ــاد األفريقــي   االحت

األمـــم املتحـــدة  و
املعـــين بأســــاليب  
دعــــم عمليـــــات  

S/PRST/2009/26  
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 املتكلمون عواتالد وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

لعمليات حفظ السـالم؛              
ووكيــــل األمــــني العــــام 
للــدعم امليــداين؛ والقــائم 
ــدائم   ــب ال بأعمــال املراق
لالحتــاد األفريقــي لــدى   

  األمم املتحدة

االحتاد األفريقـي؛  
ووكيــــل األمــــني 
ــات   ــام لعمليــ العــ
ــالم؛  حفــــظ الســ
واملراقـــب الـــدائم 
ــاد   ــة لالحتــ بالنيابــ
ــدى   ــي لــ األفريقــ

  األمم املتحدة
            كينيا -باء 

٥٨٣١  
شــــــــــــــباط/فرباير   ٦

٢٠٠٨  

  ٣٧املادة     
  كينيا

  S/PRST/2008/4  

          جيبويت وإريتريا -جيم 
٥٩٠٨  

حزيران/يونيــــــــه   ١٢
٢٠٠٨  

رســــالة موجهــــة مــــن   
ــدائم جليبــويت   ــل ال املمث
ــى   ــرتاع علــ ــأن الــ بشــ
احلـــدود بـــني جيبـــويت  
ــا  وإريتريــــــــــــــــــــــــــــ

)S/2008/381(  

  ٣٧املادة 
  جيبويت

  

  S/PRST/2008/20  

٥٩٢٤  
حزيران/يونيــــــــه   ٢٤

٢٠٠٨  

ــالة مؤرخــــــة    ١١رســــ
 ٢٠٠٨حزيران/يونيــــــه 

موجهة إىل رئيس جملس 
األمن مـن املمثـل الـدائم    
ــم    ــدى األمــ ــويت لــ جليبــ

  (S/2008/387)املتحدة 

  ٣٧املادة   
ــيس   ــويت (رئــــــــ جيبــــــــ

  الوزراء)، وإريتريا
  ٣٩املادة 

مــدير شــعبة أفريقيــا األوىل 
ــؤون   ــة إلدارة الشـــ التابعـــ

ــية، وامل ــار يف السياسـ ستشـ
ــدائم   مكتــــب املراقــــب الــ
لالحتــــاد األفريقــــي لــــدى 
ــب    ــم املتحــدة، واملراق األم
الـــــدائم جلامعـــــة الـــــدول 
  العربية لدى األمم املتحدة

مجيــــــع أعضــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع 

  املدعوين

  

٦٠٠٠  
 تشـــــــرين األول/ ٢٣

  ٢٠٠٨أكتوبر 

مــذكرة شــفوية مؤرخــة  
ــرين األول/ ٣  تشـــــــــــــ

 موجهــة ٢٠٠٨أكتــوبر 
إىل رئــيس جملــس األمــن 
مـــــن البعثـــــة الدائمــــــة   
ــم    ــدى األمــ ــويت لــ جليبــ

  (S/2008/635)املتحدة 

  ٣٧املادة   
جيبـــــــويت (الـــــــرئيس)، 

  وإريتريا

أعضــــــاء مجيــــــع 
الــــس، ومجيــــع 

  املدعوين

  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 94/1419 

 

 املتكلمون عواتالد وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٦٥  
ــانون الثــــاين/  ١٤  كــ

  ٢٠٠٩يناير 

ــالة مؤرخــــــة    ١١رســــ
ــبتمرب   ٢٠٠٨أيلول/ســــ

موجهة من األمني العـام  
إىل رئــيس جملــس األمــن 

(S/2008/602)  

مشـــروع قـــرار قدمتـــه 
  (S/2009/25)فرنسا 

رســــالة موجهــــة مــــن 
ممثــل جيبــويت لــدحض  
البيــان الــذي أدلــت بــه 
إريتريــا بشــأن األزمــة    

)S/2008/766(املرفق ،  
رســــالة موجهــــة مــــن 
ممثــــــــــــل إريتريــــــــــــا 

(S/2009/28)  ــأن بشــــ
ع القـرار املتعلـق   مشرو

  بإريتريا  

  ٣٧املادة 
  جيبويت، وإريتريا

  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٢القــــــــرار   
  أحد ال - ال أحد-١٥

٦٢٥٤  
ــانون األول/ ٢٣  كـــــ

  ٢٠٠٩ديسمرب 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه   
  (S/2009/654)أوغندا 

رســــالة موجهــــة مــــن 
ممثــــــــــــل إريتريــــــــــــا 

(S/2009/602)  بشـــأن
مشروع القـرار املتعلـق   

 بإريتريا

رســــالة موجهــــة مــــن 
ممثــــــــــــل إريتريــــــــــــا 

(S/2009/658)  بشـــأن
مشروع القـرار املتعلـق   

  بإريتريا

  ٣٧املادة 
جيبـــــــويت، وإثيوبيـــــــا،  

  والصومال

ــن   ١٠ ــاء مـ أعضـ
، (د)أعضاء الـس 

ــويت،  وجيبــــــــــــــ
  والصومال

  )٢٠٠٩( ١٩٠٧القــــــــرار 
(اجلماهرييــة العربيــة  ١-١٣

  (الصني)  ١- الليبية)

            زمبابوي - الد
٥٩١٩  

حزيران/يونيــــــــه   ٢٣
٢٠٠٨  

ــالة مؤرخــــــة    ١٨رســــ
 ٢٠٠٨حزيران/يونيــــــه 

موجهة إىل رئيس جملس 
األمن مـن املمثـل الـدائم    
لبلجيكــــا لــــدى األمــــم 

  (S/2008/407)املتحدة 

  ٣٧املادة   
  زمبابوي

  ٣٩املادة 
وكيـــــل األمـــــني العـــــام 

  للشؤون السياسية

    

٥٩٢١  
حزيران/يونيــــــــه   ٢٣

٢٠٠٨  

ــة  ــالة مؤرخـــــــــ رســـــــــ
ــه  ١٨ حزيران/يونيـــــــــــ

موجهـــــــــــة إىل  ٢٠٠٨
رئيس جملـس األمـن مـن    
املمثـــل الـــدائم لبلجيكـــا 
ــدة    ــم املتحــ ــدى األمــ لــ

(S/2008/407)  

  ٣٧املادة   
  زمبابوي

  S/PRST/2008/23  
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 املتكلمون عواتالد وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩٢٩  
  ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٨

    نائبة األمني العام      

٥٩٣٣  
متوز/يوليــــــــــــــــه  ١١

٢٠٠٨  

مشـــروع قـــرار قدمتـــه   
 )ـ(هــــعضــــوا دولـــة  ١٢

(S/2008/447)  
رســــالة موجهــــة مــــن 
املراقبة الدائمـة لالحتـاد   
ــا    ــل ــ ــي حتيــ األفريقــ
قــــرارا اختــــذه االحتــــاد 
األفريقــي بشــأن احلالــة 
ــابوي  يف زمبــــــــــــــــــــ

(S/2008/452)  

  ٣٧املادة 
ــوال،   ــتراليا، وأنغـــــ أســـــ
ومجهوريـــــــــة ترتانيـــــــــا 
املتحـــــدة، وزمبـــــابوي، 
وســـــرياليون، وكنـــــدا،  
وليربيـــــا، ونيوزيلنـــــدا،  

  وهولندا  
  ٣٩املادة 

املراقبــة الدائمــة لالحتــاد   
لـــدى األمـــم   األفريقـــي

  املتحدة

مجيــــــع أعضــــــاء 
الــس، وأنغــوال   
ــا  ــفتها رئيسـ (بصـ
ــؤون   ــة الشـــ هليئـــ
ــية  السياســــــــــــــــ
ــدفاع  والـــــــــــــــــ
والتعـــاون األمـــين 
التابعـــة للجماعـــة 
اإلمنائية للجنـوب  

ــ ي)، األفريقــــــــــــ
ومجهوريــة ترتانيــا 
ــدة،  املتحـــــــــــــــــ
واملراقبـــة الدائمـــة 
لالحتــاد األفريقــي  
ــدى األمـــــــم   لـــــ

  املتحدة

ــرار  ــروع القـــ ــض مشـــ   رفـــ
حتـــــاد الروســـــي، (اال ٥-٩

واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، 
وجنــوب أفريقيــا، والصــني، 

ــام)  ــت نــــــــــــ  - وفييــــــــــــ
  (إندونيسيا)  ١

            موريتانيا - اءه
٥٩٦٠  

آب/أغســــــــطس  ١٩
٢٠٠٨  

  ٣٧املادة     
  موريتانيا

  S/PRST/2008/30  ياموريتان

 S/PRST/2009/32         االجتار باملخدرات بوصفه ديدا لألمن الدويل -واو 

٦٢٣٣  
 كــــــــــانون األول/  ٨

  ٢٠٠٩ديسمرب 

االجتــــــار باملخــــــدرات  
ــن    ــدا لألمـ ــفه ديـ بوصـ

  الدويل
ــال  ٣٠ة مؤرخــــــة رســــ

تشـــــرين الثـــــاين/نوفمرب 
موجهـــــــــــة إىل  ٢٠٠٩

األمــني العــام مــن املمثــل 
الـــدائم لبوركينـــا فاســـو 
ــدة    ــم املتحــ ــدى األمــ لــ

(S/2009/615)  

  ٣٧املادة   
  (و)دولة عضوا ٢٠

  ٣٩املادة 
ــب   ــذي ملكت ــدير التنفي امل
ــين   ــدة املعــ ــم املتحــ األمــ
ــة،   ــدرات واجلرميــ باملخــ
واملراقــب الــدائم لالحتــاد 
األفريقـــي لـــدى األمـــم   
 املتحدة، واملفوض املعـين 

بالتنميــــــــــة البشــــــــــرية 
والشـــؤون اجلنســـانية يف 
ــادية  ــة االقتصــــ اجلماعــــ

  لدول غرب أفريقيا

األمـــــني العـــــام،  
ومجيــــع أعضــــاء  

، ومجيـع  (ز)الس
  املدعوين
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الـوزراء  إثيوبيا (رئيس الوزراء)، وإريتريا، وأنغوال (وزير اخلارجية)، وأوغندا، وبوتسـوانا (نائـب الـرئيس)، وبورونـدي، واجلزائـر (رئـيس         ) (أ  
الســابق واملمثــل الشخصــي للــرئيس)، ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى (وزيــر اخلارجيــة)، ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة (الــرئيس ورئــيس االحتــاد  
 األفريقي)، ومجهورية الكونغو الدميقراطية (الرئيس)، وروانـدا (وزيـرة اخلارجيـة)، وزامبيـا (وزيـر الداخليـة واملبعـوث اخلـاص)، وسـلوفينيا         

سـم االحتــاد األورويب)، وسـنغافورة (باســم رابطــة أمـم جنــوب شـرق آســيا)، والســنغال (وزيـر اخلارجيــة)، وسـوازيلند (وزيــر املاليــة)،       (با
والسودان (املبعوث اخلاص ومستشار الرئيس)، وسرياليون (وزيرة اخلارجية)، والصـومال (الـرئيس)، وغـابون (وزيـرة اخلارجيـة والتعـاون       

امل اإلقليمي)، وغانا، وكوت ديفوار (الرئيس)، وليربيا (وزيرة اخلارجية)، ومصـر (نائـب وزيـر اخلارجيـة واملبعـوث      والفرانكوفونية والتك
  اخلاص للرئيس)، ونيجرييا (وزير اخلارجية ومبعوث الرئيس)، واليابان (بصفته رئيس جلنة بناء السالم).

ولة أو رئـيس احلكومـة: إيطاليـا (رئـيس الـوزراء)؛ وجنـوب أفريقيـا (الـرئيس)؛         مثل ثالثة أعضاء من أعضاء الس على مستوى رئيس الد  ) (ب  
واململكة املتحدة (رئـيس الـوزراء). ومثـل سـتة أعضـاء مـن أعضـاء الـس علـى مسـتوى وزاري: إندونيسـيا (وزيـر اخلارجيـة)؛ وبلجيكـا               

اإلقليمـي)؛ والصـني (املبعـوث اخلـاص للـرئيس)؛ وفرنسـا        (املبعوث اخلاص لـوزارة اخلارجيـة)؛ وبوركينـا فاسـو (وزيـر اخلارجيـة والتعـاون       
  (وزير الدولة للشؤون اخلارجية وحقوق اإلنسان)؛ وفييت نام (املبعوث اخلاص للرئيس).  

ب أفريقيـا  اجلزائر، واألرجنتني، وأستراليا، وإيطاليا، والربازيل، وبنغالديش، وبنن، واجلمهورية التشيكية (باسم االحتـاد األورويب)، وجنـو     ) (ج  
  (وزير اخلارجية)، وكندا، وكوبا (باسم حركة عدم االحنياز)، والكونغو، وكينيا، ومصر، والنرويج، ونيجرييا.

  أوغندا، وبوركينا فاسو، وتركيا، واجلماهريية العربية الليبية، والصني، وفييت نام، واملكسيك، واململكة املتحدة، والنمسا، واليابان.  ) (د  
  ، وإيطاليا، وبلجيكا، وسرياليون، وفرنسا، وكرواتيا، وكندا، وليربيا، واململكة املتحدة، ونيوزيلندا، وهولندا، والواليات املتحدة.أستراليا  )ـ(ه  
املتعــددة القوميــات)، وبــريو،  -اإلســالمية)، وإيطاليــا، والربازيــل، والبوســنة واهلرســك، وبوليفيــا (دولــة   -األرجنــتني، وإيــران (مجهوريــة   (و)  

البوليفاريـة)، وكـوت ديفـوار،     -زائر، والرأس األخضر، والسـنغال، والسـويد (باسـم االحتـاد األورويب)، وغانـا، وفرتويـال (مجهوريـة        واجل
  وكولومبيا، ولكسمربغ، ومايل، ومصر (بوصفها رئيس حركة عدم االحنياز)، واملغرب، ونيجرييا.

ي: بوركينا فاسو (وزير اخلارجية)، وفييت نـام (نائـب وزيـر اخلارجيـة)، واململكـة      مثل أربعة أعضاء من أعضاء الس على مستوى وزار  (ز)  
  املتحدة (وزير الدولة للتنمية الدولية)، والنمسا (نائب وزير الشؤون األوروبية والتعاون الدويل).




