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  وثائق أخرى  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ
ــدعوات  ــالالـــ  عمـــ

  ٣٧ املادةب

عمـــال الـــدعوات 
ــادة ب  ٣٩املــــــــــــ
  املتكلمون  غريهاو

القــرار والتصــويت (املؤيــدون 
ــون  - ــون  -املعارضــ املمتنعــ

  عن التصويت)

              ٦٤٤٩  
 كــانون األول/ ١٤

  ٢٠١٠ديسمرب 

ــام   تقريـــر األمـــني العـ
ــم   ــة األمـــ ــن بعثـــ عـــ
ــة   املتحــدة يف مجهوري
ــطى   ــا الوســــ أفريقيــــ
وتشــــــــــــــــــــــــــــــاد 

)S/2010/611(  

مجهوريــــة أفريقيــــا    
  الوسطى، تشاد

ــل اخلــــاص   املمثــ
  لألمني العام

ــع  مجيــــــــــــ
  املدعوين

  

٦٤٦٠  
 كــانون األول/ ٢٠

  ٢٠١٠ديسمرب 

ــام   تقريـــر األمـــني العـ
ــم   ــة األمـــ ــن بعثـــ عـــ
ــة   املتحــدة يف مجهوري
ــطى   ــا الوســــ أفريقيــــ
وتشــــــــــــــــــــــــــــــاد 

)S/2010/611(  

مجهوريــــة أفريقيــــا    
  الوسطى، تشاد

    S/PRST/2010/29 

    
    السالم واألمن يف أفريقيا - ١٥

  عرض عام   

، عقــد جملــس األمــن  ٢٠١١ و ٢٠١٠خــالل عــامي   
قـرارين  سبع جلسات بشأن السالم واألمن يف أفريقيـا، واختـذ   

واعتمــد بيانــا رئاســيا واحــدا. ومشلــت املســائل الــيت نوقشــت    
خالل الفترة قيد االستعراض جيبويت والقرن األفريقـي، مبـا يف   
ذلك إريتريا؛ وعمليات حفظ السالم اليت يضـطلع ـا االحتـاد    
األفريقـــي والشـــراكات االســـتراتيجية مـــع األمـــم املتحـــدة؛      

  .  )٢٥٤(والقرصنة يف خليج غينيا؛ وليبيا
__________ 

، نظـــــر الـــــس يف املســـــائل املتصـــــلة ٢٠١١يف شـــــباط/فرباير    )٢٥٤(
ــاته    ــة يف جلســــ ــة الليبيــــ ــة العربيــــ  ٦٤٩٠و  ٦٤٨٦باجلماهرييــــ

إحالل السـالم واألمـن   ’’، املعقودة يف إطار البند املعنون ٦٤٩١  و
ــا ــن مؤرخــة      ‘‘. يف أفريقي ــيس جملــس األم ــذكرة مــن رئ وعمــال مب

، أدجمت منـذ ذلـك التـاريخ    (S/2011/141) ٢٠١١آذار/مارس   ١٦
املسـائل الـيت نظـر    “ احلالة يف ليبيا”يف بند جدول األعمال املعنون 

ــق باجلماهرييـــ      ــا الـــس ســـابقا فيمـــا يتعلـ ة العربيـــة الليبيـــة.  فيهـ
وللحصـول علــى معلومــات عــن اجللسـات املعقــودة يف إطــار البنــد   

، انظـر اجلـزء األول،   ‘‘إحـالل السـالم واألمـن يف أفريقيـا    ’’املعنون 
  .١٦القسم 

 كـــــــانون األول/ ٥إىل  ٢٠١٠أيار/مـــــــايو  ١٩  
  جيبويت والقرن األفريقي :٢٠١١ديسمرب 

، اســتمع الــس إىل إحاطــة ٢٠١٠أيار/مــايو  ١٩يف   
رئيس جيبويت بشأن عدة مسائل تتصل بـالقرن   قدمهاإعالمية 

ــا يف  ذلـــك الـــرتاع علـــى احلـــدود بـــني جيبـــويت   األفريقـــي، مبـ
وإريتريــا. وحــذر رئــيس جيبــويت مــن أن تصــاعد التــوترات       
والرتاعات وايار القانون والنظـام علـى نطـاق واسـع جـدا يف      
القرن األفريقي ميكن أن يكونـا جمـرد متهيـد حلالـة أسـوأ بكـثري       

. وأشـاد أعضـاء الـس جبهـود جيبـويت الراميـة       )٢٥٥(يف املنطقة
تعادة الســالم وجهودهــا املبذولــة ملكافحــة القرصــنة يف  إىل اســ

الصومال وتنفيذها قرارات جملس األمـن، وحـث إريتريـا علـى     
فيمـا يتعلـق    )٢٠٠٩( ١٩٠٧الوفاء بالتزاماا مبوجب القـرار  

بالرتاع على احلدود مع جيبويت. وأكـد العديـد مـن املـتكلمني     
علــى أمهيــة احلــوار، غــري أــم حــذروا مــن أن أي شــخص أو   
كيـــان حيـــاول تقـــويض عمليـــة الســـالم وتعطيـــل اإلمـــدادات   

__________ 

)٢٥٥(  S/PV.6316،  ٧-٢الصفحات.  
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اإلنسانية أو تقدمي الدعم إىل املتمردين قد يتعرض للجـزاءات.  
داف ضـد إريتريـا،   ويف إشارة إىل فـرض جـزاءات حمـددة األهـ    

الحظ ممثل االحتاد الروسي أن تلك اجلزاءات جيـب أن تكـون   
مصـحوبة بأدلــة موثوقــة علــى ضــلوع أفــراد بعينــهم يف أعمــال  

  .  )٢٥٦(غري قانونية
، اســـــتمع الـــــس إىل  ٢٠١٠متوز/يوليـــــه  ٢٠ويف   

إحاطــة إعالميــة مــن وكيــل األمــني العــام للشــؤون السياســية،   
الذي أشاد بـاخلطوات الـيت اختـذا حكومتـا إريتريـا وجيبـويت       
مؤخرا بشأن مسألة احلدود يف ظـل جهـود وسـاطة فعالـة مـن      

مجيــع األطــراف علــى   كيــل األمــني العــام وقبــل قطــر. وحــث  
ــاد     تيســري عمــ  ــا املع ــين بالصــومال وإريتري ــق الرصــد املع ل فري

، الــذي ســيقدم تقريــرا عــن امتثــال إريتريــا )٢٥٧(إنشــاؤه حــديثا
. وذكـــر ممثـــل إريتريـــا أن )٢٥٨(لقـــرارات الـــس ذات الصـــلة

االتفاق املوقـع حتـت قيـادة قطـر كـان تطـورا هامـا. وقـال إنـه          
رض علــى ، الــذي فُــ)٢٠٠٩( ١٩٠٧علــى الــرغم مــن القــرار 

إريتريا بصورة ظاملة وانتقائية، فإن بلده لن يثىن عـن املشـاركة   
يف مناقشات جمدية. ويف ضـوء اخلطـوات الـيت اختـذا إريتريـا،      

 ة. وقالـت ممثلـ  )٢٥٩(أن يرفع اجلزاءات ممثل إريتريا الس ناشد
كــان حامســا فيمــا يتعلــق  )٢٠٠٩( ١٩٠٧جيبــويت إن القــرار 

__________ 

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٦(
ــق أنشــيء  )٢٥٧( ــين الرصــد فري ــا بالصــومال املع ــالقرار عمــال وإريتري  ب

 شـهرا  ١٢ مـدا  أخـرى  لفتـرة  إنشـاؤه  وأعيد )٢٠٠٨( ١٨٥٣
 املعلومـات،  مـن  مزيد على ولالطالع. )٢٠١٠( ١٩١٦ بالقرار

 املتخـذة  بـاملقررات  يتعلق فيما الثالث، القسم السابع، اجلزء انظر
  .امليثاق من ٤١ للمادة وفقا

)٢٥٨(  S/PV.6362،  ٤ و ٣الصفحتان.  
  .٥ و ٤الصفحتان املرجع نفسه،   )٢٥٩(

حرز مؤخرا. وقالت إن حكومـة بلـدها تثـق يف    بالتقدم الذي أُ
  .)٢٦٠(قيادة قطر وهي مقتنعة بأا ستقود إىل حل جيد

، اجتمع الـس  ٢٠١١كانون األول/ديسمرب  ٥ويف   
مــع ممثلــي دول القــرن األفريقــي واألعضــاء اآلخــرين يف اهليئــة  

 - احلكومية الدولية املعنية بالتنمية عن طريق التداول بالفيـديو 
 - وكينيـا  والصـومال،  وجيبويت، وأوغندا، ،مبا يف ذلك إثيوبيا

 لالسـتقرار  املزعزعة ترياإري أنشطة إزاء القلق عن أعربوا الذين
. وأوضـح العديـد مـن املـتكلمني     )٢٦١(اإلقليمية دون املنطقة يف

أنه على الرغم من نداءات اتمـع الـدويل واالحتـاد األفريقـي،     
أو تنفـــذه. وعلـــى  )٢٠٠٩( ١٩٠٧مل متتثـــل إريتريـــا القـــرار 

ــتخدام    وجــه اخلصــوص،   ــال اس ــس إىل احتم ــاه ال ــه انتب وج
قطــاع التعــدين يف إريتريــا كمصــدر مــايل لزعزعــة اســتقرار        
ــا، فضــال عــن دعمهــا املزعــوم جلماعــات     منطقــة شــرق أفريقي
املعارضـــة املســـلحة واجلماعـــات اإلرهابيـــة وممارســـتها ابتـــزاز 

  األموال من مواطنيها يف الشتات.
ري أقـوى ضـد   ويف اجللسـة نفسـها، فـرض الـس تـداب       

، الذي اختـذ مبوجـب الفصـل    )٢٠١١( ٢٠٢٣إريتريا بالقرار 
صـوتا مقابـل ال شـيء وامتنـاع      ١٣السابع من امليثاق بأغلبيـة  

عضــوين عــن التصــويت (االحتــاد الروســي، الصــني). وشــدد     
 ١٩٠٧الـــس علـــى التـــزام مجيـــع الـــدول باالمتثـــال للقـــرار  

، وطالب بأن تتيح إريتريا معلومـات بشـأن املقـاتلني    )٢٠٠٩(
. وطالـــب ٢٠٠٨القتـــال منـــذ عـــام  اجليبـــوتيني املفقـــودين يف

ــع اجلهــود املباشــرة أو غــري املباشــرة      ــا أيضــا بوقــف مجي إريتري
لـدول أن  علـى ا الرامية إىل زعزعـة اسـتقرار الـدول. وقـرر أنـه      

ــا، أو  ــجع مواطنيهـ ــخاص أو األ تشـ ــعني  الشـ ــركات اخلاضـ شـ
ــدين يف      ــة يف قطــاع التع ــامالت جتاري ــذين هلــم مع ــها، ال لواليت

__________ 

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٠(
  .S/PV.6674 انظر  )٢٦١(
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ــا ، وطلــب إىل حليطــة يف تلــك املعــامالت علــى تــوخي ا  إريتري
جلنـــة اجلـــزاءات فيمـــا يتعلـــق بالصـــومال وإريتريـــا أن تصـــوغ 

  مبادئ توجيهية لتستخدمها الدول األعضاء.
 حزيران/ ٢١ و ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ٢٢  

ليات حفظ السالم : الدعم املقدم لعم٢٠١١يونيه 
  اليت يضطلع ا االحتاد األفريقي

ــوبر   ٢٢يف    ــس  ٢٠١٠تشــرين األول/أكت ــد ال ، عق
مناقشة مفتوحة فيمـا يتصـل بـدعم عمليـات االحتـاد األفريقـي       

. وذكـر األمـني   )٢٦٢(ا األمـم املتحـدة  حلفظ السالم اليت تأذن 
ــات االحتــاد      ــره بشــأن دعــم عملي ــام يف ســياق عــرض تقري الع

أن  )٢٦٣(األمــم املتحــدة ــايقــي حلفــظ الســالم الــيت تــأذن األفر
عمــل املنظمــات اإلقليميــة يف إطــار الفصــل الثــامن مــن ميثــاق  

االحتــاد  كــل مــن األمــم املتحــدة أمــر ال غــىن عنــه. وأثــىن علــى
األفريقي واملنظمـات دون اإلقليميـة جلهودمهـا الراميـة إىل منـع      

سـويتها. غـري أن   نشوب الرتاعات يف القارة والتوسـط فيهـا وت  
ــة   ياالحتــاد األفريقــي   ــوارد الالزم ــأمني امل واجــه صــعوبات يف ت

، وال بـد أن حتصـل   اليت يضطلع ا لدعم أنشطة حفظ السالم
عمليات حفظ السالم اليت يضـطلع ـا االحتـاد األفريقـي علـى      

فر جلميـع أفـراد حفـظ السـالم التـابعني      االدعم نفسه الذي يتـو 
 إعالميـة  واستمع الـس أيضـا إىل إحاطـة   . )٢٦٤(لألمم املتحدة

ــن يف االحتــاد األفريقــي، الــذي        ــدمها مفــوض الســالم واألم ق
رحب باملثل بالتقدم احملرز يف تعزيز الشراكة االستراتيجية بني 
األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، وشدد يف الوقت نفسـه علـى   

__________ 

للحصول على معلومات عن دور املنظمات اإلقليميـة يف السـالم     )٢٦٢(
   .واألمن، انظر اجلزء الثامن

)٢٦٣(  S/2010/514.  
)٢٦٤(  S/PV.6409، ٤ و ٣لصفحتان ا.  

لـيت  أمهية إجياد حل دائم ملسـألة متويـل عمليـات دعـم السـالم ا     
  .  )٢٦٥(يقودها االحتاد األفريقي

ئاسـيا أكـد فيـه مـن جديـد، يف      واعتمد الس بيانا ر   
مجلــة أمــور، أمهيــة تعزيــز شــراكته مــع جملــس الســالم واألمــن   
التــابع لالحتــاد األفريقــي والتزامــه بالقيــام بــذلك وفقــا للفصــل   
الثامن من امليثاق، من خالل استعراض درجـة التعـاون بينـهما    
فيمــا يتعلــق مبنــع نشــوب الرتاعــات وحلــها، وحفــظ الســالم،   

ا يف ذلــك احلفــاظ علــى النظــام الدســتوري،  وبنــاء الســالم، مبــ
ــانون يف    ــيادة القـ ــة وسـ ــان والدميقراطيـ ــوق اإلنسـ وتعزيـــز حقـ
أفريقيا. وأعرب كذلك عن تصميمه على مواصلة العمـل مـن   
أجــل إجيــاد حــل للتحــديات التمويليــة يتــيح درجــة أكــرب مــن    

  .  )٢٦٦(االستدامة ومن قابلية التنبؤ
ــه  ٢١ويف    ــتمع الـــس إىل ٢٠١١حزيران/يونيـ ، اسـ

قدمها املمثل اخلاص لألمني العام لـدى االحتـاد   إعالمية  إحاطة
األفريقــــي ورئــــيس مكتــــب األمــــم املتحــــدة لــــدى االحتــــاد  

جلهــــود اجلاريــــة لتعزيــــز الشــــراكة    بشــــأن ا )٢٦٧(األفريقــــي
االســـتراتيجية بـــني األمـــم املتحـــدة واالحتـــاد األفريقـــي بشـــأن 

ــاد   ــن. وأف ــل اخلــاص  مســائل الســالم واألم ــب   املمث ــأن املكت ب
ــدعم امليــداين، علــى االنتــهاء مــن     ــدعم مــن إدارة ال يوشــك، ب
انتقاله من ثالثة مكاتب منفصلة يف السـابق إىل عمليـة صـغرية    

__________ 

  .٨-٥الصفحات املرجع نفسه،   )٢٦٥(
)٢٦٦(  S/PRST/2010/21.  
وهو يـدمج مجيـع    ٢٠١٠أنشأت اجلمعية العامة املكتب يف عام    )٢٦٧(

ــاد        ــدى االحت ــم املتحــدة الســابق لالتصــال ل ــب األم أنشــطة مكت
األفريقي، والفريق السابق لتقدمي الدعم لالحتاد األفريقي يف جمال 
ــة       ــم املتحــدة الســابق للتخطــيط لبعث ــق األم ــظ الســالم، وفري حف

جانـب املهـام اإلداريـة لآلليـة     االحتـاد األفريقـي يف الصـومال، إىل    
ــاد    ــة لالحتـ ــة املختلطـ ــة للعمليـ ــيق التابعـ املشـــتركة للـــدعم والتنسـ

  األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور.
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ومضى إىل وصف التدابري اليت اختـذها املكتـب    ومكتفية ذاتيا.
من أجل حتسني تنسـيق مبـادرات السـالم واألمـن بـني االحتـاد       
ــيما يف الصــومال ودارفــور.       ــي واألمــم املتحــدة، ال س األفريق

تتصـديان لألزمـات    ماوقال إن التعاون بني املنظمتني أظهر أ
على حنو أفضل عندما تتكلمـان بصـوت واحـد، ألن الوسـاطة     

 الرتاعات عمـل صـعب، ال سـيما عنـد مواجهـة عـدد كـبري        يف
من اجلهات الفاعلة. وبالتـايل، فـإن أحـد أدوار املكتـب يتمثـل      

 زيــادةيف تعزيــز التنســيق داخــل مؤسســات االحتــاد األفريقــي و
  .  )٢٦٨(قدراا على حتقيق السالم يف أفريقيا

ــم      ــة بـــني األمـ ــراكة املتناميـ ــون بالشـ ورحـــب املتكلمـ
املتحــدة واالحتــاد األفريقــي، وشــددوا علــى أن مواصــلة تعزيــز  

وأبـرز   .أفريقيـا ومـا وراءهـا    يفالعالقة ستعود بفوائد ملموسـة  
ــل اهلــ     ــتكلمني العم ــن امل ــدد م ــه االحتــاد    ع ــذي يضــطلع ب ام ال

ــظ الســالم يف       ــم املتحــدة حلف ــوات األم ــه ق ــي يف توجي األفريق
ــز التعــاون بــني     ــا. وأكــد املتكلمــون أيضــا ضــرورة تعزي أفريقي
االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة فيمــا يتعلــق بالدبلوماســية       
الوقائيــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان وســيادة القــانون. وحــذرت  

لـدى   اإلرادة السياسـية بـالرغم مـن تـوافر    ه ممثلة نيجرييا من أنـ 
ــوارد      ــه يفتقـــر إىل املـ ــي، فإنـ ــاد األفريقـ ــةاالحتـ للقيـــام  الالزمـ

طويلة األجل. وأكـدت بالتـايل علـى أن    حفظ سالم بعمليات 
ــراكة،      ــدارة يف الشـ ــز الصـ ــل مركـ ــدنيني حيتـ ــرباء املـ ــر اخلـ نشـ

إىل األخـــذ  ذلـــك النشـــر وأعربـــت عـــن األمـــل يف أن يـــؤدي 
__________ 

)٢٦٨(  S/PV.6561، ٣ و ٢ الصفحتان.  

ــر   ــلوب أكثـ ــال يف   بأسـ ــى ردود األفعـ ــر علـ ــة ال يقتصـ منهجيـ
. وقال ممثل اهلند إنه مبـا أن  )٢٦٩(أنشطة حفظ السالم املشتركة

الس ينفق حنو ثالثة أرباع وقتـه علـى مسـائل أفريقيـة، فمـن      
املهم له أن يسمع صوت أفريقيا، حبيث ال تقوم أنشـطته علـى   
احتياجات أفريقيا فحسب، بل لتكون أيضا مكملـة لألنشـطة   

  .  )٢٧٠(اليت تضطلع ا البلدان واملنظمات األفريقية
  

ــوبر   ٣١   القرصــنة يف  :٢٠١١تشــرين األول/أكت
  خليج غينيا

ــوبر   ٣١يف    ــس  ٢٠١١تشــرين األول/أكت ــد ال ، عق
، )٢٠١١( ٢٠١٨جلسة مفتوحة اختذ فيهـا باإلمجـاع القـرار    

الذي أدان فيه مجيع أعمال القرصنة والسطو املسـلح يف البحـر   
املرتكبــة قبالــة ســواحل دول خلــيج غينيــا. وأهــاب بالــدول       
األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا واجلماعـة   

غينيـا أن تتعـاون،    االقتصادية لدول وسط أفريقيا وجلنة خلـيج 
ــحايا    ــا ضـ ــي إليهـ ــيت ينتمـ ــدول الـ ــم والـ ــب دول العلـ  إىل جانـ

، يف حماكمة األشـخاص  ومرتكبوهاالسطو املسلح  وأ لقرصنةا
ــر    ــيهم امليســ ــن فــ ــال، مبــ ــذه األعمــ ــام هــ ــدعى ارتكــ ن واملــ

بــاعتزام األمــني العــام إيفــاد بعثــة   الــس ن. ورحــبوواملمولــ
خلطـــر الـــذي تشـــكله تقيـــيم تابعـــة لألمـــم املتحـــدة لدراســـة ا 

ــا ولبحــث     القرصــنة والســطو املســلح يف البحــر يف خلــيج غيني
  ذه املشكلة.هلاخليارات املتعلقة بأفضل السبل للتصدي 

__________ 

  .٨ و ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٦٩(
  .١٦الصفحة  املرجع نفسه،  )٢٧٠(
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    (أ)اجللسات: السالم واألمن يف أفريقيا

  خرىاأل وثائقال  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ
عمــــال الــــدعوات 

  ٣٧املادة ب
ــدعوات  ــال بال ــادةعم  امل

  املتكلمون  غريهاو ٣٩

القـــــــرار والتصـــــــويت 
ــدون   -(املؤيـــــــــــــــــــــ

املمتنعـون   -املعارضون 
  عن التصويت)

          جيبويت والقرن األفريقي                
٦٣١٦  

ــايو  ١٩ أيار/مــــــــــ
٢٠١٠  

ــاء      جيبويت (الرئيس)     ــع أعضـــ مجيـــ
  الس، جيبويت

  

٦٣٦٢  
ــه  ٢٠ متوز/يوليــــــــ

٢٠١٠  

تقرير األمني العام بشـأن  
  )  S/2010/327إريتريا (

ــة   ــالة مؤرخــــــ رســــــ
ــه  ٧ حزيران/يونيـــــــــ

ــة إىل  ٢٠١٠ موجهـــ
األمني العام مـن ممثلـة   
ــل ــا اتفاقــ    اقطــر حتي

بــني إريتريــا وجيبــويت 
)S/2010/291(  

جيبـــويت،  ا،إريتريــ 
  الصومال

وكيـــــل األمـــــني العـــــام 
  للشؤون السياسية

جيبويت،  إريتريا،
وكيــــل األمـــــني  
العــــام للشــــؤون 

  السياسية  

  

ــة     ــالة مؤرخـــــــــ رســـــــــ
ــه  ١٢  ٢٠١٠متوز/يوليــ

موجهة إىل رئيس جملس 
ــة     ــيس جلن ــن رئ ــن م األم
جملس األمن املنبثقـة عـن   

ــرارين   ٧٥١القــــــــــــــــــ
 ١٩٠٧ ) و١٩٩٢(
بشـــــــــــــــــأن  )٢٠٠٩(

ــومال وإريتريـــــــا   الصـــــ
)S/2010/372(  

ــة   ــالة مؤرخــــــ رســــــ
حزيران/يونيــــــــه  ٣٠

موجهـــة مـــن  ٢٠١٠
ــأن    ــا بشـ ــل إريتريـ ممثـ
ــام   ــني العـ ــر األمـ تقريـ
ــن إريتريـــــــــــا   عـــــــــ

)S/2010/350(  

        

٦٦٧٤  
ــانون األول/ ٥  كـــ

  ٢٠١١ديسمرب 

ــدم     ــرار مق مشــروع ق
مــن غــابون ونيجرييــا  

)S/2011/744(  

 ،يــــاإريتر ،إثيوبيــــا
ــدا،  جيبــويت، أوغن

    الصومال،
  (ب)كينيا

ــن أعضــاء   ١٠   م
، (ج)الــــــــــــــس

 أوغنــدا، ،إثيوبيــا
 جيبــــــــــــــــــويت،

  كينيا الصومال،

 ٢٠٢٣القــــــــــــــــــــرار 
  (د)٢-٠-١٣ )٢٠١١(

          عمليات االحتاد األفريقي حلفظ السالماملقدم إىل دعم ال
٦٤٠٩  

 تشرين األول/ ٢٢
  ٢٠١٠أكتوبر 

تقريــر األمــني العــام عــن  
ــاد   ــات االحتـ ــم عمليـ دعـ
األفريقــي حلفــظ الســالم  

األمــــم  ـــا الـــيت تـــأذن   
  )S/2010/514املتحدة (

 أســـتراليا، ،إثيوبيـــا  
 اجلزائــر، الربتغــال،
 أفريقيــــا، جنــــوب

ــدا، الســودان،  فنلن
  كينيا

مفــوض الســالم واألمــن  
ــي،  ــاد األفريقـــ يف االحتـــ
ــاد   رئـــــيس وفـــــد االحتـــ
األورويب لـــــدى األمـــــم 

  املتحدة بالنيابة

األمـــــني العـــــام، 
ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
ــع   ــس، مجيــ الــ

  (هـ)املدعوين

S/PRST/2010/21 

٦٥٦١  
ــه  ٢١ حزيران/يونيـ

٢٠١١  

إحاطـــة إعالميـــة قـــدمها 
ــدة   ــم املتحـ مكتـــب األمـ

  لدى االحتاد األفريقي

ــني       ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
ــاد    ــدى االحتـــ ــام لـــ العـــ
األفريقي ورئيس مكتب 

ــم  ــدى  األمــ ــدة لــ املتحــ
  االحتاد األفريقي

  

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
ــل   ــس، املمثـ الـ
ــني   ــاص لألمـ اخلـ

  العام
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، املعقـودة يف  ٦٤٩١ و ٦٤٩٠ و ٦٤٨٦، نظر الـس يف املسـائل املتصـلة باجلماهرييـة العربيـة الليبيـة يف جلسـاته        ٢٠١١يف شباط/فرباير   (أ)  

ــون   ــد املعن ــا إحــالل ”إطــار البن ــن مؤرخــة     . “الســالم واألمــن يف أفريقي ــس األم ــيس جمل ــن رئ ــارس  ١٦وعمــال مبــذكرة م  ٢٠١١آذار/م
)S/2011/141 لـس سـابقا فيمـا يتعلـق      “ احلالة يف ليبيا”)، أدجمت منذ ذلك التاريخ يف بند جدول األعمال املعنوناملسائل اليت نظر فيهـا ا

، ‘‘إحـالل السـالم واألمـن يف أفريقيـا    ’’املعنـون  للحصول على معلومات عن اجللسات املعقـودة يف إطـار البنـد    وباجلماهريية العربية الليبية. 
  .١٦لقسم انظر اجلزء األول، ا

؛ وتكلـم ممثـل إثيوبيـا بصـفته رئـيس وزراء بلـده ورئـيس اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة يف             كل منهما جيبويت والصومال برئيست لمثّ  (ب)  
  لها لدى االحتاد األفريقي. وحضر اجلميع عن طريق التداول بالفيديو من أديس أبابا.واحد؛ ومثلت كينيا بوزير خارجيتها؛ وأوغندا مبمث آن

  .املتحدة والواليات ونيجرييا، املتحدة، واململكة ولبنان، وفرنسا، وغابون، ،نيوالص أفريقيا، وجنوب وأملانيا، ،االحتاد الروسي  (ج)  
 ،اهلنـد  ،نيجرييـا  ،اململكـة املتحـدة   ،لبنان ،كولومبيا ،فرنسا ،غابون ،جنوب أفريقيا ،البوسنة واهلرسك ،الربتغال ،الربازيل ،: أملانيااملؤيدون  (د)  

  : االحتاد الروسي، الصني.املمتنعون عن التصويتالواليات املتحدة؛ 
شـارك يف االجتمـاع أيضـا    ويتـها.  لت أوغندا بالنائب األول لرئيس الوزراء ووزير شـؤون مجاعـة شـرق أفريقيـا، ونيجرييـا بـوزير خارج      ثّم  (هـ)  

  وزير خارجية احلكومة االحتادية االنتقالية للصومال.
    

   

          القرصنة يف خليج غينيا
٦٦٣٣  

 تشرين األول/ ١٩
  ٢٠١١أكتوبر 

ــة   ــالة مؤرخـــــــــ رســـــــــ
 تشـــــــــــرين األول/  ١٧

موجهــة  ٢٠١١أكتــوبر 
ــن   ــام مــ ــني العــ إىل األمــ
املمثـــل الـــدائم لنيجرييـــا 
ــدة    ــم املتحــ ــدى األمــ لــ

)S/2011/644(  

ــؤون    بنن   ــوض الشـــــــ مفـــــــ
ــالم   ــية والســـــ السياســـــ
واألمــــــــن للجماعــــــــة   
االقتصادية لـدول غـرب   
أفريقيــــا، نائبــــة األمــــني 
ــؤون   ــذي للشـــــ التنفيـــــ
السياسية يف جلنـة خلـيج   

  غينيا

األمـــــني العـــــام، 
ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
ــع   ــس، مجيــ الــ

  املدعوين

  

٦٦٤٥  
 تشــــرين األول ٣١

  ٢٠١١/أكتوبر 

ــدم     ــرار مق مشــروع ق
مــن أملانيــا، الربتغــال،  
جنـــــــوب أفريقيـــــــا، 
ــا،  ــابون، فرنســـــ غـــــ
ــة   ــان، اململكــــــ لبنــــــ
املتحـــــدة، نيجرييـــــا، 
اهلنـــــــد، الواليـــــــات 
ــدة  املتحـــــــــــــــــــــــــــ
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 ٢٠١٨القــــــــــــــــــــرار       
)٠-٠-١٥ )٢٠١١  




