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 الخامس يع العاداالجتما بشأنتقرير رئيس المفوضية 
 لمجنة الفنية المتخصصة لمدفاع واألمن والسالمة لالتحاد األفريقى

 
 :قدمةـم أواًل.
 
ا في الفترة التي عقدت في أديس أباب 18الـدورتو العادية  في، يالتنفيذالمجمس  قواف . 1

المجنة الفنية المتخصصة  4الـإعالن االجتماع العادي عمى ، 2011يناير  28-24من 
المجمس  رحبو . 2010ديسمبر  7في  دو عقمالتحاد االفريقي، اللفاع واألمن والسالمة مدل
وكذلك ، 2010أكتوبر  29إلى  13من أديس أبابا بمنظم نتائج تمرين أماني أفريقيا، الب

 األقاليميدف الى اختبار قدرة االتحاد االفريقي و كانت ت التي، تمارين القوى االقميمية الجاىزة
طمب . و جاىزةال مقوة األفريقيةل الفعالالنتشار اتسييل و عثات متعددة األبعاد إدارة بعمى 

 .[EX.CL/Dec.626(XVIII)] عدد من إجراءات المتابعةاتخاذ المجمس 
 
ت المجنة الفنية ، عقدتالهالذى  إلعالن وقرار المجمس التنفيذيامتابعة في اطار  . 2

وضع الستعراض  2011 أكتوبر 26 فيبا في أديس أبا 5الـالعادي ا اجتماعيالمتخصصة 
وحدد الخطوات التي يتعين اتخاذىا لتحقيق األىداف المحددة جاىزة القوة األفريقية ال تفعيل

 8المجنة االجتماع الـ اجتماعقد سبق السياسات. و  وفي قرارات االتحاد االفريقي ووثائق
 25إلى  23من مخبراء ل ايتحضير  اواجتماع األمن والسالمةاجيزة ورؤساء  ركان الدفاعأل

 .2011أكتوبر 
 
طريق  مالحظات بشأنبنتيي ونتائجو. وي االجتماع مجرياتىذا التقرير عرض ي . 3

 .قدماً  المضي
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اجهزة لرؤساء أركان الدفاع ورؤساء  8الـ جتماعاالو مخبراء لالتحضيري  جتماعالا . ثانياً 

 األمن والسالمة
 
 ااجتماعتمت االشارة اليو اعاله، كما ، خصصةالمتالمجنة الفنية  سبق اجتماع . 4

ممثمي الدول األعضاء ىذا االجتماع  . وحضرأكتوبر 24-23مخبراء من ل اتحضيري
دارتيا وتسويتيا )و  اآلليات المجموعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية لمنع النزاعات وا 

مجموعة ، والىزة لشرق أفريقيااجتحديًد آلية تنسيق القوة الىي عمى وجو ال(، و االقميمية
عة االقتصادية لدول غرب افريقيا و جمم، وال)ايكاس( االقتصادية لدول وسط أفريقيا
مجنوب االفريقي ائية لماالن مجموعةال( و ناركشمال أفريقيا )ل)االيكواس(، والقدرة اإلقميمية 

 )سادك(.
 
ى الصعيدين القاري عم القوة االفريقية الجاىزة تفعيلوضعية االجتماع بحث  . 5

 تو مالذي قدمرحمي التقرير الاعتمادا عمى واإلقميمي، 
[Rpt/Exp/V/STCDSS(iii)2011–Rpt/VIII/ACS/(iii)2011] ًعن العروض  ، فضال

مشروع خارطة حول شات ا. وتركزت النقجاىزةوالقوى اإلقميمية المفوضية التي قدمتيا ال
أمانى وتمرين  ةالقارياالمداد بما في ذلك قاعدة ، ة لمقوة االفريقية الجاىزةالطريق الثالث

القوة االفريقية الجاىزة  ناقش االجتماع قضايا أخرى ذات الصمة، وخاصة دوركما الثاني. 
عادة ىيكمةفي مجال األم  التحاد االفريقي. ل ةجييستراتقيادة االركان اال ن والسالمة البحرية وا 
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 أكتوبر 25فى ورؤساء أجيزة األمن والسالمة  عقد االجتماع رؤساء أركان الدفاع . 6
وجيات النظر حول تقرير تبادل  االجتماعتم خالل م واألمن. بحضور مفوض السم 2011

مشروع اإلعالن الذي عمى التعديالت التي أدخمت ادراج وطمب مخبراء لالتحضيري جتماع الا
وترد . ن والسالمةلمدفاع واألم المجنة الفنية المتخصصةعرضو عمى كان من المقرر 

االستنتاجات التي خمص إلييا اجتماع رؤساء أركان الدفاع ورؤساء أجيزة األمن والسالمة 
 .2رقم  في الممحق

 
 لمدفاع واألمن والسالمة اجتماع المجنة الفنية المتخصصة . ثالثاً 
 
مفوض بحضور  2011أكتوبر  26األمن والسالمة في أجيزة اجتمع وزراء الدفاع و  . 7

القوة االفريقية الجاىزة.  فرصة لتقييم التقدم المحرز في إنشاءالم واألمن. وأتاح االجتماع السم
 القوةتطوير بالجيود الجبارة التي بذليا جميع المعنيين بفي ىذا الصدد، أقر الوزراء و 

في الوقت  ،عترفواوا دعميم المتواصل.للمشركاء م عن تقديرى واوأعرباالفريقية  الجاىزة 
 التفعيل الكامل لمقوةقبل التوصل الى شقو  ينبغي أنو ما زال ىناك طريق طويلب ،سونف

، شددوا عمى ضرورة قيام جميع المعنيين، عمى رفي ىذا االطاو . االفريقية الجاىزة
مقوة ل الكاملفعيل الت تكثيف الجيود الرامية إلىبالمستويات الوطني واإلقميمي والقاري، 

م لتحديات الصعبة لمسملمواجية اعمى نحو كاف  القارةتجييز ان وضماالفريقية الجاىزة 
 واألمن واالستقرار.

 
التحضيري جتماع العمى تقرير ااعتمادا ( 1اعتمد الوزراء اإلعالن المرفق )الممحق . 8
عمى وزراء الوافق و رؤساء أركان الدفاع ورؤساء أجيزة األمن والسالمة. الذي بحثو مخبراء ل

الخطوات الرئيسية التي يجب اتخاذىا حددوا و ة لمقوة االفريقية الجاىزة ثالثخارطة الطريق ال
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عددا من القضايا األخرى ذات  اإلعالن كما تناول .االفريقية الجاىزة القوة لضمان تفعيل
 الصمة.

 
اطالق دورة اجتماعيم لحضور حفل فرصة  غتنموا وزراء ااالشارة الى أن الينبغي  . 9

شخصيًا  ترأست، وقد 2011أكتوبر  26ة يوم ر يفي ظيوالذى جرى ، ةنيأفريقيا الثاأمانى 
من دورة خمصة والدروس المستقائمة ىذه الدورة الجديدة من القدرات الستستفيد الحفل. و ىذا 

االفريقية الجاىزة مقوة مساىمة و التصديق عمى الجاىزية العممية للم  ،األولى أماني أفريقيا
صال إلى تعزيز االت عمى وجو الخصوصية مانى أفريقيا الثانيدف أتوس. 2015بحمول عام 

عمى عمميات اتخاذ القرار نظيم ، وتلمقوة القاري واإلقميميين وتدفق المعمومات بين المستوي
في حين فعمى المستوى القاري. المعمول بيا ألقاليم وتنسيق إجراءاتيا مع تمك مستوى ا
جديدة التدريبية الدورة فإن اللقيادة، مركز ان محاكاة تمريى بولدورة أمانى أفريقيا األاختتمت 

 .عند نيايتياإجراء تدريب ميداني كامل بأبعد من ذلك  الى تذىبس
 

 مالحظات رابعا. 
 

جنة منذ االجتماع األخير لمتم احراز تقدم كبير في تفعيل القوة االفريقية الجاىزة  . 10
تم اتخاذ عدد من الخطوات لمتابعة  . وقدلمدفاع واألمن والسالمة الفنية المتخصصة

 و ان لمذكرة . التي تمتيا لمجمس التنفيذياالمجنة الفنية المتخصصة والقرار  توصيات
وآلية تنسيق القوة الجاىزة لشرق أفريقيا  الفنية المتخصصة المجنةا ت عمييوقع التيتفاىم ال

ىذه المذكرة شكمت . خاصة ، رمزيةالصومال فيالتنسيق  يةجنود تابعين آللبنشر والمتعمقة 
 .الجاىزة القوة اإلقميميةألول انتشار من نوعو الحد مكونات  إطاراً 
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من أجل جيودىا للقارة الى أن تكثف ا ،أكثر من أي وقت مضى، اليومىناك حاجة  . 11
يعزز بشكل كبير من أن ذلك ومن شأن ، آجاليا المحددةفي فعيل القوة األفريقية الجاىزة ت

التي ما زالت تواجو القارة في مجال صعبة مواجية التحديات العمى حاد االفريقي قدرة االت
تخاذىا لضمان التفعيل تعين االخطوات التي ية خارطة الطريق الثالثوتحدد السمم واألمن. 

 .بيذا الموعدانو لمن الضرورة بمكان ان نفي  و. 2015بحمول عام قوة الكامل لم
 

الميم من ، ة بمجرد اقرارىاخارطة الطريق الثالثعممية  نفيذعمل عمى تيتم البينما  . 12
إنشاء ان اقتراح و  .محددةالمجاالت مباشرة تفعيل القوة االفريقية الجاىزة في بعض الأيضا 

الحاجة إلى اتخاذ اضافة الى ، االىتمام ىذايندرج في المعمومات البحرية خمية التنسيق و 
ان دخول القوة االفريقية الجاىزة ة البحرية في القارة. إجراءات عاجمة لتعزيز األمن والسالم
مزيد من الدعم حشد الجيود المبذولة لبالتأكيد ل سيسيبجدية في مجال االنشطة العممية 

 كامل.تفعيميا بشكل ل
 

موارد إضافية من داخل القارة حشد ، ال يسعني إال أن أؤكد عمى ضرورة وفى الختام . 13
بشكل مك تىذا شرط ال غنى عنو ألفريقيا لتمو  .التحاد األفريقيمن لىداف السمم و االأ لدعم

غير ي وجيتو الدورة ذالنداء، في ىذا الصدد، أود أن أكرر الو م في القارة. حقيقى جيود السم
تقديم مساىمات للدول األعضاء الى ا مايو،  25معقودة في التحاد، الاالعادية لمؤتمر 

كما حاليا مصادر إضافية لمتمويل مفوضية لبحث اتا، من جانبيو طوعية لصندوق السالم. 
لجمعية  15الـأقرتو الدورة العادية ذى م واألمن، العام السمستدامة لاالجاء ذلك في برنامج 

 التحاد.ا



AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 االتحاد األفريقي
 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA       P. O. Box 3243      Telephone  251115 517700 
Website: www.africa-union.org 

 
 
 
 

EX.CL/698 (XX) 

ANNEX 

 
 
 
 
 
 
 

 الناإلع
- 

 

http://www.africa-union.org/


 

 
AFRICAN UNION 

 

 

 
UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia, P.O. Box: 3243     Tel.: (251-11) 5513 822    Fax: (251-11) 5519 321 

Email: situationroom@africa-union.org  

 
 العادي الخامس لمجنة الفنية  ماعتجالا

 الدفاع واألمن والسالمة فيالمتخصصة 

 

 تماع الثامن لرؤساء هيئات األركان الجا

 ورؤساء أجهزة األمن والسالمة األفريقيين 

 3122أكتوبر  32 - 34

 أديس أبابا، إثيوبيا

Rpt/Exp/V/STCDSS/DECL/2011  
Rpt/VIII/ACDS/DECL/2011 
REV.1  
 

 إعـالن

mailto:situationroom@africa-union.org


Rev.1                                                                                                   Rpt/Exp/V/STCDSS/DECL/2011  
Rpt/VIII/ACDS/DECL/2011  

Page 1 
 

 

 
 إعـالن

 
الدفاع واألمن والسالمة لالتحاد االفريقي،  فينحن، أعضاء المجنة الفنية المتخصصة  .1

، وضع 2011أكتوبر  26أديس أبابا، إثيوبيا، في  فيالمنعقد  5استعرضنا، خالل اجتماعنا العادي الـ
 سطرة اذىا من أجل تحقيق األىداف الم، وحددنا الخطوات التي يتعين اتخجاىزة تفعيل القوة األفريقية ال

لرؤساء أركان  8في قرارات االتحاد االفريقي ووثائق السياسات ذات الصمة. وسبق لقائنا ىذا االجتماع الـ
الفترة من  فياألمن والسالمة األفريقيين، واالجتماع التحضيري لمخبراء، مصالح ىيئات الدفاع ورؤساء 

 .2011أكتوبر  25إلى  23
 
مبذولة رغم الخطوات الجبارة ال في القارة اتصراعفي سياق تميز باستمرار الد اجتماعنا عق . 2

التي اعتمدىا باإلعالنات لتعزيز السمم واألمن واالستقرار في أفريقيا. وفي ىذا الصدد، أحطنا عممًا 
ة لجمعية ، والدورة االستثنائي2011أبريل  26 فيلمجمس السمم واألمن، الذى عقد  275االجتماع الـ
شددت، في جممة أمور، عمى الحاجة الى تجديد الجيود  والتي، 2011مايو  25 فيعقدت  التياالتحاد، 

 اء السالم.نمن أجل منع الصراعات وحميا، وكذلك ب
 
عقدت في  التيلممجمس التنفيذي لالتحاد االفريقي،  18ر الدورة العادية الـاقر بمداوالتنا استرشدت  . 3

 7د في و عقالم 4الذي أيد إعالن اجتماعنا العادي الـو ، 2011يناير  28الى  24أديس أبابا من 
المتعمقة بتفعيل الييكل األفريقي لمسمم و ذات الصمة االتحاد االفريقي مقررات اضافة الى  2010ديسمبر 
ممحة الستجابة لالحتياجات الل عممينحى بعين االعتبار ضرورة اعتماد م مداوالتنا خذت أكما واألمن. 
 .الفريقية الجاىزة القوة االمتوفرة لدى قدرات باالعتماد عمى الميدانيًا 
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كما ىو منصوص عميو االفريقية الجاىزة تقييم التقدم المحرز في إنشاء القوة من جتماع مكننا اال .4
في بروتوكول مجمس السمم واألمن، عمى أساس التقرير المرحمي الذي قدمو رئيس المفوضية 

2011(iii)Rpt/Exp/STCDSS/  عمميات دعم السالم إلدارة السمم واألمن قسم والتحديثات التي قدميا
لممجموعات االقتصادية االقميمية/اآلليات االقميمية لمنع وادارة وتسوية النزاعات. الجاىزة والقوات اإلقميمية 

االفريقية الجاىزة ر القوة وفي ىذا الصدد، نقدر الجيود الجبارة التي بذليا جميع المعنيين من أجل تطوي
 عمى الصعيدين االقميمي والقاري. كما نعرب عن ثنائنا وتقديرنا لمشركاء لدعميم . 

 
متمثل في وفي ذات الوقت، نعترف بأنو ما زال ىناك طريق طويل يتعين قطعو لتحقيق اليدف ال .5
في . و األفريقييكل السمم واألمن ى في اىام اعنصر تشكل  والتي لمقوة االفريقية الجاىزة  تفعيل الكاملال

نشدد عمى ضرورة قيام جميع المعنيين، عمى المستوى الوطني واإلقميمي والقاري، بتكثيف ىذا الصدد 
تجييزا كافيا لمواجية االفريقية الجاىزة حتى تكون القارة مجيزة الجيود الرامية إلى التفعيل الكامل لمقوة 

 عبة.تحديات السمم واألمن واالستقرار الص
 
لمخبراء االجتماع التحضير تقرير الضوء ما سبق ذكره، وعمى أساس  في . 6

Rpt/Exp/STCDSS/(Vi)-2011-Rpt/VII/ACDS/(vi)2011   ساء ىيئات ؤ الذى استعرضو ر
 األركان ورؤساء أجيزة األمن والسالمة، فإننا:

 
-2011( سنوات )5خمس )التي تغطي فترة االفريقية الجاىزة نؤيد خارطة الطريق الثالثة لمقوة  ( أ)

صياغتيا في أعقاب االجتماع التشاوري الذي عقد في دواال، الكاميرون، من  ت(، كما تم2015
أجيزة  ورؤساء أركان ىيئات الدفاعرؤساء الخبراء و ، واستعراضيا 2011أبريل  23الى  21

نشطة بعض األاإلطار الزمني ل مواءمة بشأن التعديالت التي أدخمت مع والسالمة، األمن
 المجموعات االقتصادية اإلقميمية/واآلليات االقميمية ،بما في ذلك التنسيق معالرئيسية، وتعزيز 

الدول األفريقية  مشاركةالتابعة ليا، وتنسيق  التخطيط مع عناصر إجراء مشاورات منتظمة
ونحث ذ. عممية التنفي المفوضية لتقارير منتظمة عن وتقديم، المتحدة عمميات حفظ السالم لألمم



Rev.1                                                                                                   Rpt/Exp/V/STCDSS/DECL/2011  
Rpt/VIII/ACDS/DECL/2011  

Page 3 
 

 

بذل كل عمى المجموعات االقتصادية اإلقميمية/واآلليات االقميمية مفوضية االتحاد األفريقي و 
تفعيل الكامل لمقوة االفريقية الوقت المناسب لتحقيق ال فيضمان تنفيذ خارطة الطريق لد و جيال

قارير التي بتقييم تنفيذ خارطة الطريق سنويا عمى أساس التمتزم . ون2015بحمول عام الجاىزة 
ستقدميا المفوضية، وذلك لضمان تواصل صمتيا الموضوعية وتعديميا عند الضرورة. كما نشيد 

 التشاوريبحكومة الكاميرون والمجموعة االقتصادية لدول أفريقيا الوسطى الستضافة االجتماع 
 ؛الثمين ولدعميمحول خارطة الطريق الثالثة لمقوة 

 
ء قاعدة اإلمداد القاري لمقوة في دواال، الكاميرون، بما في نرحب بالخطوات التي اتخذت إلنشا ( ب)

مذكرة تفاىم عداد بيا المفوضية، والمناقشات الجارية بشأن إبادرت  التيذلك بعثات التقييم التقني 
. ونرحب 2011وحكومة الكاميرون، وعقد مؤتمر لممساىمات في يوليو  األفريقيبين االتحاد 
مة الكاميرون والتزاميا بالتنفيذ الناجح لممشروع. ونشجع المفوضية قدمتيا حكو  التيبالمساىمات 

)القاعدة( وعمى  يةلقاعدة اإلمداد القار  لضمان التفعيل الكاملبرمجة عمى مواصمة األنشطة الم
االستفادة من الخبرات المتاحة داخل القارة لذلك الغرض. وفى ىذا الصدد، نطمب من المفوضية 

ميع أصحاب المصمحة، بما فييا الدول األعضاء والمجموعات أن تباشر مشاورات مع ج
ما يتعمق بمستودعات االمداد  فياالقتصادية االقميمية/ واآلليات االقميمية، لتوضيح دور القاعدة 

االحتياجات بدقة االقميمية وضمان فعاليتيا من حيث التكمفة. كما نطمب من المفوضية تحديد 
، وتبعات ذلك عمى الدول األعضاء لتمكينيا من المساىمة الموجستية القاريةلقاعدة كيفية تمويل او 

تي يبذليا نعرب عن دعمنا لمجيود الو ( لتحقيق ىذا المشروع. وخبرتيوبموارد )مالية وعينية 
لتعبئة الموارد من داخل القارة. االفريقية الجاىزة الممثل السامي لالتحاد االفريقي لتفعيل القوة 

 ىذا الجيد؛ فياألطراف لممساىمة  ومتعدديشركاء الدوليين الثنائيين ونناشد ال
 

معالجة الثغرات التي تم تحديدىا خالل دورة برمجة لالمة نؤيد إجراء أنشطة دورة أماني أفريقيا الثاني ( ج)
تمرين أماني أفريقيا األول. ونشجع المفوضية عمى اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لنجاح الدورة، 

 ك مزامنة اجراء التدريب مع تطوير القاعدة بقدر االمكان؛ذل فيبما 
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، عمى النحو الذي اوصى 2012بحمول عام لإلعالم و التنسيق البحري نعتمد مقترح إنشاء خمية  ( د)

بو رئيس المفوضية في تقريره عن دور القوة في األمن والسالمة البحرية، 
Rpt/Exp/V/STCDSS/(iv)2011-Rpt/VIII/ACDS/(iv)2011  قرارات االتحاد طبقا لو

 االفريقي ذات الصمة. ونطمب من المفوضية، بالتشاور مع المجموعات االقتصادية االقميمية/
انشاء الخمية. كما نتفق عمى انشاء مجموعة عمل فنية بحرية،  قاستكمال طر واآلليات االقميمية، 

القميمية/واآلليات االقميمية تحت قيادة االتحاد االفريقي، تضم ممثمين عن المجموعات االقتصادية ا
والخبراء ذوي الصمة لتقديم مزيد من التوصيات بشأن الدور المستقبمي لمقوة في األمن والسالمة 

 البحرية؛
 

، ونطمب من 2011)ىـ( نثني عمى حكومة نيجيريا عمى دعميا في عقد ورشة أبوجا من يوليو 
، في إطار السالمعمميات قسم دعم األربع ل الركائز ذيتنفيذ الييكل  فيالمفوضية أن تباشر فورًا 

وحدتين. كما نطمب من المفوضية التعجيل بتعيين رئيس  قسم فيىيكل مابوتو، الذى ينظم ال
لتعيين لمدة اتم مع اعالن اجتماعنا الرابع، عمى أن ياشيا ، تمقسم دعم عمميات السمم أركان ل

ممكن لتسريع توظيف موظفين إضافيين ثالث سنوات. ونشجع المفوضية عمى القيام بكل ما ىو 
. ونشدد عمى أن منصب رئيس األركان ومناصب الضباط قسم وارد البشرية لمملتعزيز قدرات ال

العادل والشفافية والتناوب فيما  اإلقميمييا عمى أساس مبادئ التمثيل مالمنتدبين لمشعبة يجب شغ
 بين االقاليم.

 
المفوضية بإنشاء مكتب الدفاع االستراتيجي من أجل زيادة  )و( نحيط عمما بالمقترح الذي تقدمت بو

-Rpt/Exp/V/STCDSS/(V)2011التحاد االفريقي قيادة االركان االستراتيجية لتعزيز 
Rpt/VIII/ACDS/(v)2011ضوء المالحظات التي فكير عمى . ونطمب من المفوضية تعميق الت

ة اإلقميمية/واآلليات االقميمية، وتقديم أبديت، والسعي لمحصول عمى آراء المجموعات االقتصادي
ىذا ال ينبغي بأي طريقة ومن البدييي ان تقرير إلى االجتماع المقبل لمجنة الفنية المتخصصة. 
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 6في الفقرة ضمن الركائز األربع، كما ىو م ذيمن خالل تنفيذ الييكل  قسم أن يعوق تعزيز ال
 )ىـ( أعاله.

 
ن تساىم الدول األعضاء بصورة أكبر في تمويل عمميات دعم نحن ندرك الحاجة الممحة الى أ . 7

دارة لالجيود المبذولة  فيالمساىمة بصورة أكبر و كذا السالم لالتحاد االفريقي، وبشكل عام،  منع وا 
وتسوية النزاعات، فضال عن بناء السالم. في ىذا الصدد، فإننا نكرر الدعوة التي وجيتيا الدورة 

قادرة عمى لجميع الدول األعضاء، ال 2011مايو  25 فيلتي عقدت في أديس أبابا امؤتمر االستثنائية لم
لتقديم مساىمات طوعية لصندوق السالم. كما نتعيد بالدعم الكامل لمجيود التي تبذليا المفوضية من ذلك 

ام عامة، وذلك كجزء من برنامج االستدامة لعاالفريقيين أجل تعبئة موارد إضافية من القطاع الخاص و 
مع المجموعات االقتصادية االقميمية/واآلليات تعاون السمم واألمن في أفريقيا. ونطمب من المفوضية، بال

 واآللياتالدول األعضاء والمجموعات االقتصادية االقميمية/ضم ، ي2012 فياالقميمية، عقد اجتماع 
 عيميا الكامل. الالزمة لتفاالفريقية الجاىزة و النشاطات لقوة ااالقميمية، حول تمويل 

 
نحيط عممًا بالتحديث التي قدمتو المفوضية حول عمميات بعثة االتحاد االفريقي في الصومال،  . 8

اليامة المحققة ميدانيًا من قبل قوات االتحاد األفريقي وقوات الحكومة  لإلنجازاتونعرب عن ارتياحنا 
البعثة اللتزاميا وصمودىا. وندعو  فيبقوات  ، ونثني عمى الدول المساىمةالصومالية االتحادية االنتقالية

المسؤولية الرئيسية لمجمس األمن عن صون السمم واألمن الدوليين، إلى تزويد بالنظر الى األمم المتحدة، 
جمس السمم اكد عميو معمى النحو الذي اثمة امامو بعثة االتحاد األفريقي بدعم يتناسب مع التحديات الم

األعضاء  لجميع الدول نوجو نداء عاجل. و 2011سبتمبر  13و المعقود في في اجتماعمجددا واألمن 
ارساء  األفريقية في القيادة تعزيزلضمان التنفيذ الفعال لتفويضيا و في االميسوم وموارد  لممساىمة بقوات
رة التعاون االستقرار في القارة. كما نحيط عممًا وبارتياح بالجيود التي يتم بذليا لتنفيذ مبادو السمم واألمن 

اإلقميمي بشأن جيش الرب لممقاومة، وكذلك العزم المتجدد لجميع الدول المتأثرة لمعمل نحو انجاح ىذه 
 جيودىم. فيالمبادرة األفريقية، ونشجعيم والمفوضية عمى المثابرة 
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وثيقة االطار االستراتيجي لالتحاد االفريقي ض الذى قدمتو المفوضية حول ر نحيط عممًا بالع . 9
االحاطة بشأن تنفيذ و كذا  2007طبقا لمقرر المؤتمر المعتمد في يناير بشأن إصالح القطاع األمني، 

 األمانة الفنية لمنظمة حظر األسمحة الكيميائية.  ااتفاقية حظر األسمحة الكيميائية في أفريقيا، التي قدمتي
 

رير بيذا الشأن إلى االجتماع نطمب من المفوضية متابعة جميع جوانب ىذا اإلعالن وتقديم تق . 10
 الدفاع واألمن والسالمة. فيالمقبل لمجنة الفنية المتخصصة 
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