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 )٢٠٠٨ (١٨٠٩القرار   
 / نيــــسان١٦، املعقــــودة يف ٥٨٦٨الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلــــسته    

 ٢٠٠٨ أبريل
 

 إن جملس األمن،   
بشأن التعاون بني األمـم املتحـدة       السابقة   مجيع قراراته وبياناته الرئاسية      إذ يعيد تأكيد   

 ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول١٤املــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٢٥قراريــه واملنظمــات اإلقليميــة، وال ســيما 
ــوبر / األولتــــــشرين ١٧املــــــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٣١ و ــية ) ٢٠٠٥(أكتــــ ــه الرئاســــ وبياناتــــ

S/PRST/2004/27و٢٠٠٤يوليــه / متــوز٢٠  املــؤرخ ، S/PRST/2004/44تــشرين ١٩  املــؤرخ 
ــاين ــوفمرب/الثــــــــ ــؤرخS/PRST/2007/7 ، و٢٠٠٤ نــــــــ ــارس/ آذار٢٨  املــــــــ  ،٢٠٠٧ مــــــــ

ــ/آب ٢٨  املـــــــؤرخS/PRST/2007/31 و   املـــــــؤرخS/PRST/2007/42 ، و٢٠٠٧سطس أغـــــ
 ،٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين ٦

ــد   ــضا إذ يعي ــدأي ــه تأكي ــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قرارات ــشرين األول٣١امل ــوبر / ت أكت
املـــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤و ، ٢٠٠٥يوليـــه /متـــوز ٢٦ املـــؤرخ) ٢٠٠٥( ١٦١٢ ، و٢٠٠٠

 ،٢٠٠٦أبريل /نيسان ٢٨
 بــأن يــسلّم وإذواألمــن الــدوليني، م ال الــسسؤوليته الرئيــسية عــن صــونمبــر ذكّوإذ يــ 

ــس      ــة بــصون ال ــة يف املــسائل املتعلق ــة ودون اإلقليمي واألمــن م الالتعــاون مــع املنظمــات اإلقليمي
 ألمن اجلماعي، ايعزز ميكن أن  األمم املتحدة،يتماشى مع الفصل الثامن من ميثاق مباو

ــه االحتــاد األفريقــي يف اجل  وإذ يرحــب  ــة لتــسوية   بالــدور الــذي يــضطلع ب هــود املبذول
 عــن دعمــه ملبــادرات الــسالم الــيت يقــوم هبــا االحتــاد وإذ يعــربالرتاعــات يف القــارة األفريقيــة، 

 من خالل املنظمات دون اإلقليمية،اليت جترى األفريقي، و

، سلحةضرورة تعزيز دور األمم املتحدة يف منع نـشوب النــزاعات املـ        على  يشدد  وإذ   
مة شـراكات فعالـة بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة، وخباصـة                 إقاإذ يؤكد على فائدة     و
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 يف  التصدي يف مرحلة مبكـرة للمنازعـات واألزمـات الناشـئة          التمكني من   يف   ،االحتاد األفريقي 
ــا ــداعي إىل إجــراء  يف هــذا الــصدد مقتــرح األمــني العــام   الحــظ مــع االهتمــام  وإذ ي، أفريقي ال

م واألمـن وجلهـود     املنظمـات اإلقليميـة حلالـة الـسال       تحـدة و  بـني األمـم امل    استعراضات مـشتركة    
 ،الوساطة، وخصوصا يف أفريقيا حيث يضطلع جبهود وساطة مشتركة

بأن املنظمات اإلقليمية تتبوأ موقعا مناسـبا يؤهلـها لفهـم األسـباب اجلذريـة      يسلّم وإذ   
يف للتـأثري   ه مـن جهـود      يفيـد يف مـا تبذلـ      ميكـن أن    ممـا   للرتاعات املسلحة حبكم معرفتها باملنطقة      

 ، تسويتها نشوب هذه الرتاعات أو يف منع

بنـاء  يف  على أمهية مواصـلة تعزيـز التعـاون مـع االحتـاد األفريقـي للمـساعدة                 يؤكد  وإذ   
، مبـا يف ذلـك مـن       يف أفريقيـا   قدرته على التصدي للتحديات املشتركة يف جمال األمـن اجلمـاعي          

مالئــم، ووضــع و ســريع  علــى حنــوألزمــات الناشــئةل  بالتــصدياالحتــاد األفريقــيالتــزام خــالل 
 الرتاعات وحفظ السالم وبناء السالم،نشوب استراتيجيات فعالة ملنع 

 ٢٠٠٥بتـصميم رؤســاء الـدول واحلكومـات يف مــؤمتر القمـة العـاملي لعــام       روإذ يـذكّ  
مـن،  إشراك املنظمات اإلقليميـة، علـى النحـو املناسـب، يف أعمـال جملـس األ         نطاق  ع  يعلى توس 

الرتاعات املـسلحة أو علـى حفـظ     نشوب  كفالة أن تنظر املنظمات اإلقليمية القادرة على منع         و
  يف خيار وضع قدرهتا هذه يف إطار نظام األمم املتحدة للترتيبات االحتياطية،،السالم

ــسلّموإذ   ــع      ي ــة يف جمــال من ــة ودون اإلقليمي ــدرات املنظمــات اإلقليمي ــز ق ــة تعزي  بأمهي
 بعد الرتاع، تثبيت االستقرار يف مرحلة ماويف  األزمات واحتواء الرتاعاتنشوب 

بالدروس املستخلصة من التعاون العملي بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد              وإذ حييط علما   
األفريقي، وخباصة يف سياق االنتقال من البعثة األفريقية يف بوروندي إىل عمليـة األمـم املتحـدة                

األمـم  والحتـاد األفريقـي     ل العمليـة املختلطـة   يقية يف الـسودان إىل      يف بوروندي، ومن البعثة األفر    
 املتحدة يف دارفور،

 مبــسامهة مكتــب األمــم املتحــدة لالتــصال يف أديــس أبابــا يف تعزيــز التنــسيق    يقـــروإذ  
 دائه، ألتعزيزا  املكتب،بضرورة توطيدووالتعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، 

تـــأمني املـــوارد البـــشرية واملاليـــة مـــسؤولة عـــن نظمـــات اإلقليميـــة مل ابـــأنيـــسلّم وإذ  
 أعـضائها واللوجستية وغريها ملنظماهتا، مبـا يف ذلـك مـن خـالل احلـصول علـى مـسامهات مـن                     

 بالتحـديات الـيت تعتـرض    موإذ يـسلّ  وطلـب املـسامهات مـن اجلهـات املاحنـة لتمويـل عملياهتـا،       
 م املتحدة لتمويل املنظمات اإلقليمية،استخدام االشتراكات املقررة اخلاصة باألم
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املنظمـات اإلقليميـة،   بعض الرئيسية اليت تواجه إحدى العقبات  بأن  كذلك يسلّموإذ   
م صون الـسال  اخلاصـة بـ   واليـات   علـى حنـو فعـال بال      ضـطالع   االسيما االحتـاد األفريقـي، يف        وال

  هبا وتتسم باالستدامة واملرونة،موارد ميكن التنبؤإمنا تتمثل يف كفالة توافر واألمن اإلقليميني 
 األمــني العــام عــن العالقــة بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات    يبتقريــريط علمــا وإذ حيــ 

، )S/2008/186(م واألمـن الـدوليني      اإلقليمية، وخباصة االحتـاد األفريقـي، يف جمـال صـون الـسال            
 ،)S/2008/18(، وال سيما يف أفريقيا الصراعاتمنع نشوب وعن 

 العالقة بني األمـم     تعزيز عن تصميمه على اختاذ خطوات فعالة ملواصلة         بيعر - ١ 
املتحدة واملنظمات اإلقليمية، وال سيما االحتاد األفريقي، وفقا للفصل الثامن مـن ميثـاق األمـم                

 املتحدة؛

ــشجع - ٢  ــسوية     يـ ــة يف تـ ــة ودون اإلقليميـ ــات اإلقليميـ ــراط املنظمـ ــلة اخنـ  مواصـ
ــاء الثقــة،    ة بالوســائل الــسلميملنازعــاتا ، مبــا يف ذلــك مــن خــالل منــع نــشوب الرتاعــات، وبن

 وجهود الوساطة؛

 باحلوار اإلقليمي وبتعزيز تبادل اخلربات والنهج اإلقليمية املـشتركة يف           يرحب - ٣ 
 م واألمن؛وغري ذلك من املسائل املتعلقة بالسالاملنازعات جمال تسوية 

اد األفريقي واملنظمـات دون اإلقليميـة        اليت يبذهلا االحت   اجلارية باجلهود   يرحب - ٤ 
فـظ الـسالم يف القـارة،       حلعمليـات   بالضـطالع   اتعزيز قدراهتا يف جمال حفظ الـسالم و       من أجل   

مع األمـم املتحـدة، مـن خـالل     ومن أجل التنسيق  ،وفقا للفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة  
 نظــام لإلنــذار املبكــراســتحداث  مــن أجــلم واألمــن، إضــافة إىل اجلهــود اجلاريــة جملــس الــسال

تعزيـز  من قبيـل القـوة االحتياطيـة األفريقيـة، و          ،املواجهةقدرة على    وبناء،  يغطي القارة بأسرها  
 تشجيع على ذلك؛ال، ويواصل لوساطة، مبا يف ذلك من خالل فريق احلكماءعلى االقدرة 

ــالتطورات األخــرية  يرحــب - ٥  ــة ب ــاون بــني األمــم املتحــدة  املتعلق  واالحتــاد  بالتع
األفريقــي واالحتــاد األورويب، مبــا يف ذلــك مــسامهة االحتــاد األورويب يف تعزيــز قــدرات االحتــاد   

 األفريقي؛

ة علـــى تعزيـــز وزيـــادة التعـــاون  املنظمـــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــيـــشجع - ٦ 
لـدول  وجامعـة ا بينها، وال سيما التعاون بـني االحتـاد األفريقـي ومنظمـة الـدول األمريكيـة            فيما

ورابطة أمم جنوب شرق آسيا واالحتاد األورويب، مبا يف ذلك اجلهود املبذولـة للنـهوض        العربية  
 م واألمن الدوليني؛بقدرات كل منها، يف جمال صون السال
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التابعـة للمنظمـات    األجهـزة املعنيـة     تعاونه مـع     متتني على   يعرب عن تصميمه   - ٧ 
جعـل هـذا التعـاون    وعلـى  لتـابع لالحتـاد األفريقـي،    اإلقليمية، وال سيما جملس الـسالم واألمـن ا     

 ؛أكثر فعالية
 بني األمـم املتحـدة واملنظمـات    ه عن تصميمه على متتني التعاون وتعزيز  يعرب - ٨ 

 ،وإدارهتـا اإلقليمية، وال سـيما االحتـاد األفريقـي، يف جمـاالت منـع نـشوب الرتاعـات وتـسويتها                    
 ءاتاواالســتخدام الفعــال للجــز ،ود الوســاطةجهــدعــم  و،بــذل املــساعي احلميــدةيف ذلــك  مبــا

ــه تكليــف مــن جملــس األمــن     ــصدر ب ــا ي ــة،  حــسب م ــداين  ، واملــساعدة االنتخابي واحلــضور املي
، إىل جانــب فريــق حكمــاء االحتــاد األفريقــي ؛ ويف حالــة أفريقيــا، التركيــز علــى دعــم  الوقــائي

 جهات أخرى؛

لع هبــا األمــم املتحــدة   علــى أن اجلهــود املــشتركة واملنــسقة الــيت تــضط  يــشدد - ٩ 
م واألمـن، ينبغـي أن ترتكـز        واملنظمات اإلقليمية، وال سيما االحتاد األفريقي، يف مـسائل الـسال          

على قدراهتا التكميلية، مع احلرص على االستفادة التامة من خرباهتا وفقا مليثـاق األمـم املتحـدة                 
 ية؛ملنظمات اإلقليماليت تعمل هبا اواألنظمة األساسية ذات الصلة 

 على أمهية تنفيذ برنامج العـشر سـنوات لبنـاء قـدرات االحتـاد األفريقـي                 يؤكد - ١٠ 
  القوة االحتياطية لالحتاد األفريقي؛بدء تشغيلم واألمن، وال سيما بالتركيز أساسا على السال

 ، على زيادة إشراك فريـق دعـم حفـظ الـسالم التـابع لالحتـاد األفريقـي          يشجع - ١١ 
ضـمن إدارة عمليـات حفـظ الـسالم، وذلـك مـن أجـل تقـدمي اخلـربة                    ،يقكجهة تضطلع بالتنس  

  ُشــعب عمليــات دعــم الــسالم يف االحتــاد األفريقــيةالالزمــة ونقــل الدرايــة التقنيــة لتعزيــز قــدر
 إدارة الــشؤون الــسياسية  مــن مــوظفنيإيفــاد، إضــافة إىل يــشمل ختطــيط البعثــات وإدارهتــا  مبــا

  برامج الوساطة؛وغريه منيل فريق احلكماء للعمل مع االحتاد األفريقي على تفع
االحتاد األفريقـي، إىل وضـع قائمـة        مفوضية   األمانة العامة، بالتنسيق مع      يدعو - ١٢ 

باالحتياجات من القدرات، وتوصيات بشأن الـسبل الـيت متكـن االحتـاد األفريقـي مـن مواصـلة                   
 تنمية قدراته العسكرية والتقنية واللوجستية واإلدارية؛

تعاون بني األمانة العامة لألمم املتحـدة ومفوضـية االحتـاد     ال توثيقعلى  شجع  ي - ١٣ 
األفريقي، مبا يف ذلك عن طريق دعـم إيفـاد بعثـات متابعـة منتظمـة تـضم مـوظفني مـن األمانـة                        
العامــة لألمــم املتحــدة إىل مقــر االحتــاد األفريقــي بغــرض تقــدمي مزيــد مــن املــساعدة وتقاســم      

 اخلربات؛
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ن تصميمه على مواصلة النظر يف كيفية تعزيز قدرات األمـم املتحـدة    ع يعرب - ١٤ 
 يف جمال منع نشوب الرتاعات املسلحة، وخاصة يف أفريقيا؛

لمساعي احلميدة اليت يضطلع هبا األمني العـام يف أفريقيـا،           ام ل  بالدور اهل  يسلّم - ١٥ 
ساعدة يف تــسوية  األمــني العــام علــى مواصــلة اســتخدام الوســاطة قــدر اإلمكــان للمــ  ويــشجع

 املنظمـات  وغـريه مـن  الرتاعات بالوسائل السلمية، مع العمل بتنسيق وثيق مع االحتاد األفريقـي          
 ، حسب االقتضاء؛دون اإلقليمية يف هذا الصدد

بـاملوارد املاليـة الالزمـة لتمويـل املنظمـات          التنبـؤ   تعزيز إمكانية    بضرورة   يسلّم - ١٦ 
م يف إطـار واليـة لألمـم املتحـدة وباسـتدامة هـذه املـوارد                اإلقليمية عنـدما تـضطلع حبفـظ الـسال        

قترح األمني العام الـداعي إىل إنـشاء فريـق مـشترك بـني              مبيرحب  و،  واملرونة يف احلصول عليها   
االحتاد األفريقي واألمم املتحدة، يف غضون ثالثة أشهر، يتكون من شخـصيات بـارزة إلمعـان                

ــدعم إىل عمليــات   ــوفري التمويــل   ، والهــذه حفــظ الــسالم  النظــر يف أســاليب تقــدمي ال ســيما ت
وإمعان النظـر يف الـدروس املستخلـصة مـن اجلهـود            واملعدات والدعم اللوجسيت لبدء تشغيلها،      

 ؛اليت اضطلع هبا االحتاد األفريقي يف املاضي واليت يضطلع هبا حاليا يف جمال حفظ السالم

نتظمـة الـيت يقـدمها إىل جملـس       إىل األمني العام أن يـدرج يف تقـاريره امل          يطلب - ١٧ 
 ؛ ذات الصلةاألمن تقييمات للتقدم احملرز يف التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية

 .املسألة قيد نظره هذه  إبقاءيقرر - ١٨ 
 


