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مقرر
بشأن تقرير مجمس السمم واألمن عن أنشطتو وحالة السمم واألمن في أفريقيا،
إن المؤتمر:

الوثيقة
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 .1يحيط عمما بتقرير مجمس السمـ واألمف عف أنشطتو وحالة السمـ واألمف في أفريقيا؛
 .2يشدد عمى ضرورة تجديد الجيود لمتصدي لمتحديات التي تواجو أفريقيا في مجالي السمـ واألمف.
في ىذا الصدد ،ويذ ّكر المؤتمر باألىمية التي يكتسييا التفعيؿ السريع والكامؿ لجميع مكونات
المنظومة األفريقية لمسمـ واألمف ،وكذلؾ ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فعالية في مجاؿ منع

النزاعات تشغيميا وىيكميا معا؛

 .3يرحب بالتقدـ المحرز باستمرار في تعزيز السبلـ والمصالحة في كؿ مف جزر القمر وليبيريا
وكوت ديفوار؛

 .4يبدي ارتياحو باستكماؿ العممية االنتقالية واعادة النظاـ الدستوري في مدغشقر ،عقب إجراء
جولتيف مف االنتخابات الرئاسية ،في  25أكتوبر و 20ديسمبر  2013عمى التوالي ،واالنتخابات
التشريعية المقرونة بالجولة الثانية لبلنتخابات الرئاسية ،وكذلؾ استئناؼ مشاركة مدغشقر في

أنشطة االتحاد األفريقي .ويشيد بالجيات الفاعمة الممغاشية عمى النتائج المحققة ويدعوىا إلى
الثبات في جيودىا الرامية إلى تعزيز المصالحة وتعميؽ الديمقراطية واإلنعاش االجتماعي
واالقتصادي .ويشيد أيضا بمجموعة تنمية الجنوب األفريقي واالتحاد األفريقي ولجنة المحيط

اليندي عمى مواكبتيما لعممية الخروج مف األزمة؛

 .5يبدي ارتياحو أيضا تجاه إجراء االنتخابات التشريعية في غينيا في  26سبتمبر  ،2013التي
مثمت نياية العممية االنتخابية التي أُطمقت في إطار العممية االنتقالية في ىذا البمد ،ويحث جميع
الفاعميف المعنييف عمى العمؿ سنويا لتعزيز المكاسب اليامة التي تحققت حتى اآلف .يرحب
بالتطور اإليجابي لموضع في تونس والتزاـ مختمؼ الجيات الفاعمة في تونس بتعزيز التوافؽ

والحوار بغية استكماؿ الفترة االنتقالية الحالية .ويحث الجيات الفاعمة في غينيا بيساو عمى أف ال
تدخر جيدا في ضماف التقيد بالجدوؿ الزمني لبلنتخابات المقرر إجراؤىا في مارس ،2014

حيث ُيتوقع أف تفضي ىذه االنتخابات إلى إعادة النظاـ الدستوري ،ويؤكد مجددا دعمو لعمؿ
ويكرر
المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا (اإليكواس) ،ويشيد بمواكبتيا لمعممية الجاريةّ ،
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نداءه الموجو إلى األمـ المتحدة ،واالتحاد األفريقي ،والمجموعة اإليكواس ،واالتحاد األوروبي
وجماعة البمداف الناطقة بالمغة البرتغالية ،لمواصمة تنسيؽ جيودىـ الرامية إلى دعـ العممية

االنتقالية في غينيا بيساو؛

 .6يحيط عمما بالجيود التي تبذليا السمطات االنتقالية الميبية لمتصدي لمتحديات المتعددة التي تواجو
ىذا البمد ،ويؤكد مجددا دعمو لمحكومة الميبية ويشير إلى ضرورة تعبئة أفريقية ودولية أكثر
لصالح ليبيا .يحيط عمما بالتطورات الحاصمة في مصر ويذكر بالمقررات ذات الصمة الصادرة
عف مجمس السمـ واألمف حوؿ ىذا الوضع ،ويعمن تضامنو مع الشعب المصري ويعرب عن
أممو في تحقيق نجاح سريع في الجيود المبذولة بغية إعادة النظاـ الدستوري إلى ىذا البمد.
ويدين بشدة األعماؿ اإلرىابية المرتكبة فيو؛
 .7يرحب بالتطور اإليجابي لموضع في مالي ،خصوصا إجراء جولتي االنتخابات الرئاسية في 28
يوليو و 11أغسطس  ،2013وكذلؾ االنتخابات التشريعية في  24نوفمبر و 15ديسمبر

 ،2013ويعرب عن دعمو الكامل لمجيود التي تبذليا السمطات المالية إلعادة بسط سمطة الدولة
عمى نحو كامؿ وتعزيز المصالحة ،ويشجعيا عمى المضي قدماً نحو فتح باب المفاوضات

الشاممة في سياؽ تنفيذ اتفاؽ واجادوجو المبرـ في  18يونيو  ،20113ويحث المجتمع الدولي
عمى مواصمة دعـ عممية تعزيز السبلـ في مالي .يشير إلى ضرورة القياـ بعمؿ جماعي
متواصؿ لمتصدي لمتحديات المتعددة األشكاؿ التي تواجو منطقة الساحؿ والصحراء ،ويسجل
بارتياح المبادرات اإلقميمية والدولية المتخذة في ىذا الصدد ،ويشجع المفوضية ،خصوصا مف
خبلؿ بعثة االتحاد األفريقي في مالي وفي منطقة الساحؿ واإلستراتيجية التي قيد االستكماؿ مف
قبؿ بعثة االتحاد األفريقي في مالي وفي منطقة الساحؿ ،عمى توحيد ىذه المبادرات ومواصمة

اإلجراءات المتخذة في ىذا الصدد .يرحب بمواصمة جيود تنفيذ وتعميؽ عممية نواكشوط لتعزيز
التعاوف األمني وتفعيؿ المنظومة األفريقية لمسمـ واألمف؛

 .8يعرب عن ارتياحو مف التطور اإليجابي لموضع في شرؽ جميورية الكونغو الديمقراطية ،مع
نياية تمرد حركة  )M23( 23وقياـ حكومة جميورية الكونغو الديمقراطية وحركة ،)M23( 23

في نيروبي ،في  12ديسمبر  ،2013بالتوقيع عمى إعبلنات أجازىا بياف مشترؾ وقعو الرئيس
الدوري لكؿ مف المؤتمر الدولي حوؿ إقميـ البحيرات الكبرى ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي.

يرحب المؤتمر بالتقدـ المحرز في تنفيذ االتفاؽ اإلطاري لمسمـ واألمف والتعاوف في جميورية
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الكونغو الديمقراطية وفي اإلقميـ ،المبرـ في أديس أبابا ،في  24فبراير  ،2013ويحث البمداف
الموقعة عمى احتراـ التزاماتيا بموجب شروط االتفاؽ؛

 .9يؤكد أنو عمى الرغـ مف االتفاؽ بيف حكومة جميورية الكونغو الديمقراطية وحركة ـ  ،23فإف
استمرار وجود الجماعة المسمحة ال يزاؿ يشكؿ تيديدا خطي ار عمى السمـ واالستقرار الدائـ في
منطقة البحيرات الكبرى – وتثير الجماعة المرتبطة باإلبادة الجماعية لعاـ  1994ضد التوتسي

في رواندا  -القوات الديمقراطية لتحرير رواندا -قمقا شديدا .ويشير المؤتمر إلى أنو عمى الرغـ
مف المقررات المتعددة التي اتخذتيا القمـ المتعاقبة لممؤتمر الدولي حوؿ منطقة البحيرات الكبرى
والق اررات المتعددة الصادرة عف مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ، ،ال تزاؿ القوات الديمقراطية لتحرير

يشدد عمى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجمة لمقضاء عمى القوات
رواندا نشطة ،ومف ثـّ ،
الديمقراطية لتحرير رواندا ،وغيرىا مف الجماعات المسمحة ،في جميورية الكونغو الديمقراطية،
بغية إحبلؿ االستقرار الدائـ في منطقة البحيرات الكبرى؛

 .10يالحظ بارتياح التقدـ المحرز باستمرار في العبلقات بيف السوداف وجنوب السوداف ،وذلؾ في
إطار اتفاقات التعاوف الموقعة بيف البمديف في سبتمبر  2012في أديس أبابا ،ويكرر دعمو

لفريؽ التنفيذ الرفيع المستوى ويشجعو عمى مواصمة تنفيذ جميع جوانب التفويض المسند إليو كما
حدده مجمس السمـ واألمف ،بما في ذلؾ خبلؿ اجتماع القمة المنعقد عقده في نيويورؾ ،في 23

سبتمبر  2013ويحث البمداف الموقعة عمى احتراـ التزاماتيا اتجاه االتفاقية؛

 .11يرحب بالتقدـ المحرز باستمرار في الصوماؿ ،ويسجل بارتياح اإلجراءات المتخذة امتدادا لبياف
مجمس السمـ واألمف الصادر في  10أكتوبر  2013حوؿ المراجعة اإلستراتيجية المشتركة بيف
االتحاد األفريقي واألمـ المتحدة بشأف بعثة االتحاد األفريقي في الصوماؿ وعممية تحديد

المؤشرات ،وكذلؾ القرار رقـ  )2013( 2124الصادر في  10نوفمبر  ،2013بغية تعزيز بعثة
االتحاد األفريقي في الصوماؿ وتعبئة الدعـ اإلضافي لقوات األمف الوطنية الصومالية ،مف أجؿ

استكماؿ عممية إعادة بسط سمطة الدولة الصومالية عمى المناطؽ التي تسيطر عمييا جماعة
الشباب ،وتييئة الظروؼ المواتية إلجراء االنتخابات المقرر تنظيميا في  .2016ويحث الجيات

الفاعمة الصومالية عمى الثبات عمى طريؽ المصالحة واالستمرار في تعزيز عممية شاممة

لمجميع؛
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 .12يشير مجددا إلى ضرورة بذؿ جيود أكثر استدامة لمتغمب عمى الصعوبات التي تواجو عممية
السبلـ بيف إرتريا واثيوبيا ،وكذلؾ لتطبيع العبلقات بيف جيبوتي وارتريا .ويطمب مف المفوضية
مواصمة العمؿ عمى التنفيذ الفعاؿ لمقرراتو السابقة بشأف الوضعيف ،بما في ذلؾ ما يتعمؽ باتباع
نيج إقميمي وشامؿ لمواجية تحديات السمـ واألمف في القرف األفريقي؛

 .13يذكر بالمقرر

)EX.CL/DEC.773(XXIII

بشأف الوضع في الصحراء الغربية الصادر عف الدورة

العادية الثالثة والعشريف لممجمس التنفيذي المنعقدة في أديس أبابا مف  19إلى  23مايو ،2013

ويأخذ في االعتبار أف التقرير الذي كاف مف المقرر أف ترفعو المفوضية إلى الدورة الحالية
لممجمس التنفيذي ،وفقا ليذا المقرر ،سيتـ تقديمو في نياية األمر في يوليو  .2014وفي انتظار

ذلؾ ،يطمب مف المفوضية مواصمة الجيود المبذولة حاليا في إطار متابعة المقرر
)EX.CL/DEC.773 (XXIII؛

 .14يسجل بقمق اندالع نزاع عنيؼ في  15ديسمبر  2013في جنوب السوداف والعواقب الخطيرة
لذلؾ عمى الوضع بالنسبة لكؿ مف ىذا البمد واإلقميـ برمتو .ويطمب بإلحاح أف تمتزـ الجيات
الفاعمة المعنية التزاما تاما باتفاؽ وقؼ العدواف الذي وقعتو في  23يناير  2014تحت رعاية

الييئة الحكومة المشتركة لمتنمية (اإليجاد) والتعجيؿ بتنفيذه .ويطمب مف األطراؼ ،بناء عمى
التقدـ المحرز بالفعؿ ،الدخوؿ في حوار شامؿ لمجميع بغية إيجاد حؿ دائـ لؤلسباب العميقة

لؤلزمة .ويعرب عن دعمو الكامل لموساطة التي تقودىا الييئة الحكومية المشتركة لمتنمية
(اإليجاد) ،ويحث أعضاء المجتمع الدولي عمى مواصمة دعميـ ليذه الجيود ،ويوجو نداء لتعبئة
المزيد مف المساعدة اإلنسانية لمسكاف المتضرريف ،ويعرب عن دعمو لمدور الذي تمعبو بعثة
األمـ المتحدة في جنوب السوداف ،ويرحب باتفاؽ وقؼ إطبلؽ النار في جنوب السوداف واطبلؽ
سراح المحتجزيف بشكؿ جزئي؛

 .15يعرب عن بالغ قمقو إزاء الوضع السائد في جميورية أفريقيا الوسطى ،ويؤكد مجددا تصميم
أفريقيا عمى عدـ إدخار أى جيد في إعادة األمف إلى ىذا البمد وتسييؿ نجاح الفترة االنتقالية.

يينئ المجموعة االقتصادية لدوؿ وسط أفريقيا عمى عمميا الحاسـ في دعـ جميورية أفريقيا
الوسطى ،ويبدي ارتياحو مف نشر البعثة الدولية لدعـ جميورية أفريقيا الوسطى تحت قيادة

أفريقية ومف الجيود التي تبذليا في الميداف بدعـ مف عممية سانجاري ،ويطمب تعبئة جميع
الموارد المطموبة لصالح البعثة بغية التنفيذ الفعاؿ لمتفويض المسند إلييا .في ىذا الصدد ،يعرب
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عن تقديره لمشركاء المعنييف لمدعـ الذي قدموه بالفعؿ لمبعثة الدولية لدعـ جميورية أفريقيا
الوسطى ،ويشير إلى الضرورة الممحة لمقياـ بتنسيؽ وثيؽ حتى تساعد مساىماتيـ عمى تعزيز
البعثة وعمى التنفيذ الفعاؿ لمتفويض المسند إلييا .يحث الجيات الفاعمة في جميورية أفريقيا
الوسطى عمى التحمي بااللتزاـ وبالشعور بالمسؤولية لتسييؿ نجاح الفترة االنتقالية الحالية؛

 .16يرحب بالتقدـ المحرز في تنفيذ مبادرة التعاوف اإلقميمية بغية القضاء عمى جيش الرب لممقاومة،
ويشجع الدوؿ األعضاء في المبادرة عمى تقديـ كؿ ما يمزـ مف تعاوف لبلتحاد األفريقي في سبيؿ
إنجاح الجيود المبذولة؛

يقرر إعبلف " 2024-2014عقد ماديبا نمسون مانديال لممصالحة في أفريقيا" وفي ىذا
ّ .17
الصدد ،يدعو المفوضية إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز المصالحة كأداة لتحقيؽ السمـ
واالستقرار والتنمية في أفريقيا إلى جانب اتخاذ الخطوات البلزمة بالتعاوف مع الدوؿ األعضاء
لتعزيز الدروس المستخمصة مف إرثو الخالد في مجاالت الحقيقة والمصالحة وبناء السبلـ.
-
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