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  مقرر بشأن

  أنشطة مجلس السلم واألمن

  لالتحاد األفريقي ووضع السلم واألمن في أفريقيا،

  VII(4 /AU/ASSEMBLY(الوثيقة 

  

  :إن المؤتمر

 بالتقرير عن أنشطة مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي يحيط علما - 1

 للدور الحاسم الذي ويعرب عن ارتياحهووضع السلم واألمن في أفريقيا 

ه مجلس السلم واألمن في منع النزاعات وتسويتها والمصداقية يقوم ب

 .المتزايدة التي تحظى بها هذه الهيئة في أداء الصالحية المسندة إليها

 بالتقدم المحرز في تعزيز السلم واألمن في القارة منذ قمة يرحب - 2

يعرب عن وفي هذا الصدد، . 2006الخرطوم المنعقدة في يناير 

ية المصالحة في جزر القمر، من خالل إجراء  لتعميق عملارتياحه

، والتقدم الملحوظ الذي تم 2006 مايو –االنتخابات الرئاسية في إبريل 

إحرازه في جمهورية الكونغو الديمقراطية من خالل إجراء االنتخابات 

المقبلة التي سيتم إنهاء الفترة االنتقالية إثرها وكذلك التقدم المحرز في 

. 2006 يونيـو 25ل إجراء االستفتاء الدستوري في موريتانيا من خال

 للتقدم الحرز في بوروندي، ويعرب المجلس عن ارتياحه أيضاً

، على اتفاقية دار السالم المبدئية بهدف 2006 يونيو 18بالتوقيع، في 

تحقيق السلم واألمن واالستقرار الدائم في بوروندي، والسودان من 

ي أبوجا، على اتفاقية السالم في  ف2006 مايو 5خالل التوقيع في 

دارفور والتقدم الملحوظ في تنفيذ اتفاقية السالم الشاملة في جنوب 

السودان وكذلك التقدم المحرز في كوت ديفوار رغم التأخير الذي حدث 

في عملية تنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدتها حكومة كوت ديفوار في 

 .2006فبراير 
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اع النزاع األخرى على التحلي بروح  األطراف المعنية بأوضيحث - 3

التوافق الضرورية وبالتعاون مع ما يتم بذله من جهود من أجل تسهيل 

 .مساعي إيجاد حلول دائمة عن طريق التشاور

 من مجلس السلم واألمن مواصلة جهوده مع التركيز أساسا على يطلب - 4

لى منع النزاعات من خالل بحث أوضاع النزاع المحتملة قبل أن تؤول إ

نزاع وتنفيذ برامج تعزيز السلم في البلدان التي مرت بالنزاعات على 

أساس الوثيقة اإلطارية حول إعادة اإلعمار والتنمية قي فترة ما بعد 

 .النزاعات التي وافق عليها المجلس التنفيذي

 من مجلس السلم واألمن أيضاً الحرص، بوجه خاص، على يطلب - 5

للسلم واألمن وبخاصة إنشاء وتفعيل هيئة استكمال تنفيذ الهندسة القارية 

الحكماء وكذلك إنشاء النظام القاري لإلنذار المبكر والقوة األفريقية 

الجاهزة بغية تزويد القارة بالهياكل والوسائل الضرورية من أجل 

 .التصدي لتحديات السلم واألمن في أفريقيا
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