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  البنود املتعلقة باالحتاد األفريقي - ١٨

  العالقة املؤسسية مع االحتاد األفريقي -  ألف

  اإلجراءات األولية
  

البيان الذي أدىل به رئيس جملس األمن يف اجللسـة    

ــودة يف ٥٠٨٤ ــرين ١٩، املعقـ ــاين/نوفمرب  تشـ الثـ

٢٠٠٤  

تشــرين  ١٩، املعقــودة يف نــريويب يف ٥٠٨٤يف اجللســة   
، أدرج جملس األمن يف جدول أعماله البنـد  ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

“العالقــة املؤسســية مــع االحتــاد األفريقــي ”املعنــون 
. واســتمع )١(

الس إىل إحاطة إعالمية من رئيس االحتاد األفريقـي (نيجرييـا)،   
   ببيان ممثل كل من بنن واململكة املتحدة.وبعد ذلك أدىل

رحب رئـيس االحتـاد األفريقـي بقـرار الـس الـداعي         
إىل عقــد اجللســة يف نــريويب، والــذي يؤكــد علــى األمهيــة الــيت  
يوليها جملس األمـن للقضـايا األفريقيـة. وأشـار إىل أن التعـاون      
بــني االحتــاد األفريقــي والــس مشــل عــدة جمــاالت منــها منــع    

راعات وحلها وحفظ السالم وبناء السالم، وكذلك نـزع  الص
ســالح وتســريح وإعــادة إدمــاج املقــاتلني الســابقني، والتنميــة. 
وأشـــار بصـــفة خاصـــة إىل التعـــاون يف دارفـــور، وســـرياليون،  
وليربيــا، ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وكــوت ديفــوار.      

ر وأكـد مــرة أخــرى التــزام االحتــاد األفريقــي باالضــطالع بــدو 
قوي يف القارة يف جماالت حـل الصـراعات، والسـالم والتنميـة     

  .)٢(املستدامني
__________ 

ملزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف هــذه اجللســة،   )١(  
انظـــر الفصـــل الثـــاين عشـــر، اجلـــزء الثالـــث، الفـــرع ألـــف،        

يتعلــق باالعتبــارات العامــة لألحكــام الــواردة يف الفصــل       فيمــا
  الثامن من امليثاق.

  )٢(  S/PV.5084  ٢، الصفحة.  

ــي         ــاد األفريق ــس االحت ــنن أن إنشــاء جمل ــل ب وذكــر ممث
للسالم واألمن وقـرار إنشـاء قـوة تأهـب أفريقيـة للـرد السـريع        

بكر أديا إىل خلق حافز هيكلي جديد، جعـل  املونظام لإلنذار 
املتحـدة يف تسـوية املشـكالت    االحتاد األفريقـي شـريكا لألمـم    

  .)٣(اليت تواجه أفريقيا يف جمايل السلم واألمن الدوليني

ــالم        ــس السـ ــدة أن جملـ ــة املتحـ ــل اململكـ ــظ ممثـ والحـ
واألمـن يتمتــع بســلطة كـبرية، بــل حــىت يعتـرف باملبــدأ القائــل    
بأنه جيوز التـدخل يف إقلـيم مـا إذا مل حتـم احلكومـة مواطنيهـا،       

لــك البلــد علــى البلــدان اــاورة؛ وأنــه  أو إذا أثــر الوضــع يف ذ
ميكن التدخل من دون موافقة البلد املعين، إذا دعت الضـرورة  
لذلك. وأشار إىل إجناز البعثة اليت يضطلع ا االحتاد األفريقـي  
يف دارفور، مشددا علـى أمهيـة مشـروع البيـان الرئاسـي الـذي       

قدراتـه،  يقر باحلاجة إىل مساعدة االحتاد األفريقي على تطوير 
ــى      ــه عل ــام بيان ــرد الســريع. وأكــد يف خت ــك قــدرة ال مبــا يف ذل
ــي علــى        ــاد األفريق ــع االحت ــل م ــم املتحــدة للعم مســؤولية األم

  .)٤(معاجلة املسائل األفريقية

وأدىل الرئيس (الواليات املتحدة) ببيان باسم الـس،    
  :)٥(وكان يف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه

ـــ ي   ــاء جمل ــن،  رحـــب بإنشـ ــالم واألمـ ــي للسـ ــاد األفريقـ س االحتـ
ــة بالتصــديق علــى         ــدول األفريقي ــع ال ــده ملســارعة مجي ــن تأيي ــرب ع ويع
ــة ونظــام إنــذار     بروتوكــول الســالم واألمــن، وإنشــاء قــوة تأهــب أفريقي

    ؛مبكر يف أفريقيا
__________ 

  .٣ رجع نفسه، الصفحةامل  )٣(  
   .٥  و ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٤(  
  )٥(  S/PRST/2004/44.  
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ــة        ــي بغيـ ــاد األفريقـ ــع االحتـ ــاون مـ ــز التعـ ــة تعزيـ ــلم بأمهيـ ويسـ
  للتحديات األمنية اجلماعية؛   املساعدة يف بناء قدرته على التصدي

ويرحب على وجه اخلصوص بالـدور القيـادي الـذي يقـوم بـه        
االحتاد األفريقـي يف إطـار اجلهـود الراميـة إىل تسـوية األزمـات يف القـارة        
ــيت يقودهــا      ــادرات الســالم ال ــده الكامــل ملب ــة، ويعــرب عــن تأيي األفريقي

  اإلقليمية؛   االحتاد األفريقي واليت تتم عن طريق املنظمات دون

ويرحــب أيضــا بتعزيــز التعــاون العملــي بــني األمــم املتحــدة          
واالحتــاد األفريقــي، كمــا اتضــح يف حالــة البعثــة األفريقيــة يف الســودان،   

  والبعثة األفريقية إىل بوروندي؛  

ويدعو اتمع الدويل إىل أن يدعم جهود االحتاد األفريقي لتعزيـز    
ية الصراعات، والتعمري يف فترة مـا بعـد   قدراته يف جمال حفظ السالم، وتسو

ــربات       ــدريب واخلـ ــات والتـ ــده باملعلومـ ــك بتزويـ ــراعات، وذلـ ــهاء الصـ انتـ
  واملوارد، فضال عن دعم أنشطة األمم املتحدة ووكاالا يف هذا الصدد.

  
  إحاطة إعالمية من رئيس االحتاد األفريقي - باء

  اإلجراءات األولية
  

، ٥٤٤٨لســــــة املــــــداوالت الــــــيت دارت يف اجل   

    ٢٠٠٦ أيار/مايو ٣١املعقودة يف 

ــة    ــودة يف ٥٤٤٨يف اجللســــ ــايو  ٣١، املعقــــ أيار/مــــ
، استمع الس إىل إحاطة إعالميـة مـن رئـيس االحتـاد     ٢٠٠٦

  .)١(األفريقي (الكونغو)

ــه، أنــه يف ضــوء       ــان الــذي أدىل ب ــرئيس يف البي ذكــر ال
ــهوض بالســلم      ــام عــن أســباب الصــراع والن ــر األمــني الع تقري

، تأسست الشراكة بـني األمـم   )٢(والتنمية املستدامني يف أفريقيا
املتحدة واالحتاد األفريقي اليت ترتكـز علـى رؤيـة تؤكـد جبـالء      

ميكـن أن   ميكن أن يكـون هنـاك سـلم بـدون تنميـة، وال      أنه ال
تكون هناك تنميـة بـدون سـلم. وشـدد علـى أنـه نظـرا للصـلة         

ب علـى جملـس األمـن    الوثيقة بني السـلم واألمـن الـدوليني، جيـ    
واالحتــاد األفريقــي التعامــل بطريقــة ســليمة مــع قضــايا التنميــة   
االقتصــادية واالجتماعيـــة، والقضـــاء علـــى الفقـــر، واملصـــاحلة  
الوطنيــة، واحلكــم الرشــيد، والعدالــة االجتماعيــة وغــري ذلــك.  
وأشــــار إىل أن إنشــــاء آليــــة اســــتعراض األقــــران يف االحتــــاد  

اجة إىل إدراك اجلوانـب املتعـددة   األفريقي يشكل استجابة للح
__________ 

  .مثل الكونغو رئيسها، ومثل مجهورية ترتانيا املتحدة رئيس وزرائها  )١(  

  )٢(  S/1998/318.  

األبعاد للصراعات. ورحب بإنشاء جلنة بناء السالم نظـرا ألن  
االحتاد األفريقي طالب مبؤازرة دوليـة طويلـة األمـد ومتواصـلة     
تفادياً لالنتكاس أو العودة إىل حاالت ما بعد الصراع يف كـل  

ــا  ــا.   - مــن أنغــوال وبورونــدي وغيني بيســاو وســرياليون وليربي
حب باختاذ القرار املتعلق بتعزيز فعالية دور جملس األمـن يف  ور

ــا   ــع نشــوب الصــراع، ال ســيما يف أفريقي ، وأشــار إىل أن )٣(من
لدى االحتاد األفريقي األدوات املالئمة لتنفيذ الشراكة، مبـا يف  
ذلــك جملــس الســالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي وميثــاق   

أخـريا، شـدد الـرئيس علـى     عدم االعتـداء والـدفاع املشـترك. و   
ميكن قبوهلـا والـيت مـا     العزم املشترك على إاء احلاالت اليت ال

برحت تعصف بأفريقيا، وذلك من خـالل االسـتخدام األمثـل    
لكل الوسـائل الـيت يتيحهـا التعـاون الـدويل، وخاصـة يف إطـار        

  .)٤(الشراكة القائمة بني جملس األمن واالحتاد األفريقي

اشــرة، جــرى تبــادل بنــاء لوجهــات وبعــد اإلحاطــة مب  
النظر بني أعضـاء الـس ورئـيس االحتـاد األفريقـي يف اجللسـة       

  .٥٤٤٩السرية 
__________ 

  ).٢٠٠٥( ١٦٢٥القرار   )٣(  
  )٤(   .S/PV.5448  ٣  و ٢الصفحتان.  

    




