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 ر والتنميةمركز األفريقي إلعادة اإلعماال لجنة تفعيلتقرير 

 بعد النزاعات ما فترة يف
 

 :مقدمةأوال.  

 ىذا التقرير تنفيذا لممقررات ذات الصمة ألجيزة صنع القرار لالتحاد األفريقييقدم  .0
، إلعادة اإلعمار والتنمية فى فترة ما بعد النزاعاتحول إنشاء مركز االتحاد األفريقي 

ر التقرير بالمداوالت ُيذك  و سألة. ن ىذه المأمداوالت المجمس التنفيذي بش بغية تسييل
لمحة عن عطي كما يُ  والمقررات السابقة لممجمس التنفيذي بخصوص ىذه المسألة

مالحظات حول طريق  في الختام يقدم التقريرو  التطورات األخيرة ذات الصمة.
  .المضى قدما

 السياقثانيا.  

تو العادية السادسة خالل دور أثنى يتذكر المجمس أن مؤتمر االتحاد األفريقي قد  .0
من خالل المقرر  ، 0200يناير  00و  02عشرة المنعقدة في أديس أبابا يومي 

ASSEMBLY/AU/DEC.351 (XVI) ،إنشاء  حول االقتراح الذي قدمتو مصر عمى
طمب و . إلعادة اإلعمار والتنمية فى فترة ما بعد النزاعاتمركز االتحاد األفريقي 
دراسة حول أىداف ببالتعاون مع حكومة مصر،  القيام المؤتمر من المفوضية،

 .مؤتمرتقرير في ىذا الشأن إلى ال رفعو المركز وىيكمو ومقره وآثاره المالية 

إلى  EX.CL/711 (XX)في إطار متابعة تنفيذ ىذا المقرر، قدمت المفوضية التقرير  .0
 07لى إ 00المنعقدة في أديس أبابا من الدورة العادية العشرين لممجمس التنفيذي 

عمل االتحاد  وضع إطارتقديم لمحة عن تناول التقرير، فضال عن و  .0200يناير 
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إلعادة اإلعمار والتنمية فى فترة ما بعد إنشاء مركز االتحاد األفريقي  األفريقي حول
إلعادة المسائل التالية المتعمقة بإنشاء مركز االتحاد األفريقي  وحالة تنفيذه، النزاعات

 :ة فى فترة ما بعد النزاعاتاإلعمار والتنمي
التوعية وتطوير حول المركز تمحور عمل اقُترح أن ي أىداف المركز ودوره: (0)

إعادة  المستدامة من أجلتعزيز اآلليات المؤسسية و  ؛خبراتتعزيز ال المعرفة 
نجاز البحوث عد النزاعات ما فى فترةاإلعمار  لمستخمصة دروس اال وثيقتو ؛ وا 

وتعزيز جوانب  التدريب وتبادل التجارب والخبرات؛و ؛ يةالميدان من التجارب
مركز االتحاد األفريقي الفاعمة في عممية إنشاء  العناصرالتكامل والتنسيق بين 

نشاء مجموعة من الخبراء ما بعد النزاعات فى فترة إلعادة اإلعمار والتنمية ؛ وا 
ما بعد  فترة يفاإلعمار والتنمية  إعادةاألفريقيين حول مختمف جوانب 

 وتعبئة الموارد؛في أفريقيا؛  النزاعات
بعدد محدد من  اقُترح أن يتم تزويد المركز، في المرحمة األولى،الييكل:  (0)

أشخاص( قبل زيادة ىذا العدد تدريجيا طبقا لالحتياجات والموارد  7الموظفين )
 المتوفرة؛

الستفادة من قدرات المركز في القاىرة من أجل ا نشاءالمقر: اقُترح أن يتم إ (0)
ما  فى فترة إعادة اإلعمار والتنميةوبنيتيا التحتية وخبرتيا في مجال  مصر

 ؛بعد النزاعات
مميون  0،2التمويل والميزانية: تبمغ الميزانية اإلجمالية المقترحة لسنة، حوالي  (2)

حيث التزمت مصر بتقديم تكاليف التشغيل والبرامج، لتغطية أمريكى دوالر 
األولية مرحمة الفيما يتعمق بدوالر أمريكي  052 222عينية قيمتيا مساعدة 

، بما في ذلك ما بعد النزاعات فى فترة إعادة اإلعمار والتنميةمركز  تشغيلل
تمويل المركز، حصريا اقُترح أن يتم وقد  الستضافة مكاتب المركز.مبنى 
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لدول األعضاء توفرىا ا من خالل الموارد التي خالل السنوات الثالث األولى،
 .من خارج الميزانية والشركاء الدوليون لالتحاد األفريقي

، بالنظر إلى التقدم المحرز في تسوية ضرورىنو أصبح من الأب التقريرم تختا .2
تقوم تكثيف الجيود في مجال إعادة اإلعمار والحرص عمى أن  النزاعات في القارة،

ىي  ما بعد النزاعات فى فترة مارإعادة اإلعمع اعتبار أن  أفريقيا بدورىا الكامل
مركز االتحاد أن إنشاء التأكيد عمى في ىذا الصدد، تم و  أساسا عممية سياسية.

سيساىم بشكل كبير في  إلعادة اإلعمار والتنمية فى فترة ما بعد النزاعاتاألفريقي 
 تعزيز قدرات المفوضية عمى تجاوز التحديات القائمة.

الذي   EX.CL/DEC.687 (XX)المجمس التنفيذي المقرر  اعتمدفي ىذا السياق بالذات،  .5
الدراسة؛ وأثنى  أحاط فيو عمما بالتقرير، وسجل بارتياح مساىمة مصر في إنجاز

يين الدولتين العضو  ىاتينعمى اقتراح مصر وأوغندا الستضافة المركز؛ وأوصى 
 كدأو  .موقع مقر المركزبشأن ودى حل بالشروع في مشاورات بغية التوصل إلى 

ضرورة التفكير بشكل عام في مسألة التوزيع العادل لمؤسسات  عمى المجمس التنفيذي
 وىياكل االتحاد األفريقي عمى مختمف أقاليم القارة.

خالل الدورة العادية الحادية والعشرين لممجمس التنفيذي، المنعقدة في أديس أبابا من  .6
عن تنفيذ المقرر  قدمت المفوضية تقريرا مرحميا، 0200يوليو  00إلى  9

ASSEMBLY/AU/DEC.351 (XVI)  -  الوثيقة [EX.CL/738(XXI).  في ىذا التقريرو، 
. 0200منذ يناير  تى حدثتعرضا حول التطورات الرئيسية القدمت المفوضية 

 :بصفة خاصة بالعناصر التالية مريتعمق األو 

وغندا لدى أر و لمصمع البعثتين الدائمتين المشاورات التي شرعت فييا المفوضية  -
حل مشاوراتيما بيدف إيجاد ببغية تشجيع البمدين عمى التعجيل  االتحاد األفريقي

  ، طبقا لمقرر المجمس التنفيذي؛موقع مقر المركزلة ألمسودى 
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، إلى من البعثة الدائمة ألوغندا 0200مايو  0الموجية في  ،يةكرة الشفيالمذ -
اقتراح الحكومة  صيلامن تفالمفوضية والتي أرسمت من خالليا وثيقة تتض

إلعادة اإلعمار والتنمية فى فترة ما حول إنشاء مركز االتحاد األفريقي  األوغندية
 مبرراتىداف وىيكل المركز، و أمالحظات حول ، بما في ذلك بعد النزاعات

في جينجا قرب مصدر النيل  موقع مقر المركزترشيح أوغندا الستضافة المركز، و 
، فضال عن والمزايا اإلضافية األخرى تاحةجييزات المالتاألبيض، مع وصف 

األخرى ذات الصمة تحت مرافق الميزانية، بما في ذلك وضع المكاتب وال
 ؛التصرف

من البعثة الدائمة لمصر، إلى  0200يونيو  00ية، الموجية في المذكرة الشفي -
وغندا أنو بالرغم من أن العرض الذي قدمتو أ من خالليا كدتالمفوضية والتي أ

أن مصر وحرصا منيا عمى روح التعاون  ا جدا، إالالستضافة المركز جاء متأخر 
المزيد  نح من خاللوالذي مُ   EX.CL/DEC.687 (XX) قد أثنت عمى المقرر ،والتفيم

أكدت مجددا عمى كما لممشاورات بغية التوصل إلى حل توافقي،  من الوقت
، من أجل اإلنشاء الفعال لممركزا فور مع المفوضية مشروع في العمل استعدادىا ل

ومن خالل وضع  الزمةبما في ذلك من خالل المساعدة عمى تعبئة الموارد ال
البنية التحتية المتقدمة لمصر، التعريف بالمكاتب تحت التصرف، ومن خالل 

 القارية لمسمم واألمن.منظومة ومساىمتيا في تعزيز ال
ى التعجيل بمشاوراتيما وأعرب عن في مالحظاتو، شجع التقرير مصر وأوغندا عم .7

يارات التي يمكن توقعيا. دة البمدين والبحث معيما عن الخمساعل المفوضيةاستعداد 
األخرى لمقارة يتم ربطيا بالمركز  قاليمفي األفرعية مؤسسات اقترح التقرير إنشاء و 

تمك المؤسسات الفرعية  تخصصت من المفروض أنو مقر. البغض النظر عن موقع 
التي تدخل في إطار الميام محددة في المجاالت ال االتحاد األفريقى لمركزالتابعة 
إلى العدد المحدود من  نظرا وأن عمى التقرير كدفي ىذا الصدد، أو  .بالمركزالمنوطة 
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عمى نوعية العالقات التي ة كبير  درجةب فعالية المركز ستتوقف فإن ،لموظفينا
  القارة.المتخصصة فى جميع أنحاء  ع المؤسساتسيقيميا م

الذي أحاط فيو  EX.CL/DEC.710 (XXI)من ناحيتو، اعتمد المجمس التنفيذي المقرر  .8
عمى التعجيل بالمشاورات، مثمما بالتقرير المرحمي وشجع مصر وأوغندا مجددا  عمما

بمقر  فيما يتعمقودى ل ، بغية التوصل إلى حقبل ذلك  طمبو المجمس التنفيذي
من المفروض أن ذكَّر المجمس التنفيذي بالوالية المسندة إلى المركز الذي و المركز. 
والمؤسسات المماثمة في أفريقيا وثيق مع مراكز البحوث األخرى عمى نحو يتعاون 

أخرى والتي أقاليم الواقعة في  ،الفرعية التابعة لوالمؤسسات لتفعيل أثره، بما في ذلك 
مساعدة البمدين عمى استكمال مب المجمس التنفيذي من المفوضية طو المركز. ترتبط ب

قبل انعقاد دورتو العادية المقبمة وأن تقدم إليو، عند االقتضاء، ىذه المشاورات 
، طمب المجمس التنفيذي ي الفترة الفاصمةفو  اقتراحات حول النيج الذي يتعين اتباعو.

مركز لإلنشاء الفعال ل الزمةال دبيدف تعبئة الموار  واصمة جيودىا م من المفوضية
طرق ، واستكمال إلعادة اإلعمار والتنمية فى فترة ما بعد النزاعاتاالتحاد األفريقي 

 .EX.CL/Dec.687(XX)ما ورد في المقرر كوىيكمو،  المركز تمويل
فى فترة االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية التطورات الجديدة المتعمقة بمركز  .ثالثا

 بعد النزاعات ما
 المفوضيةوفدت أبغرض مساعدة البمدين عمى التوصل إلى توافق حول مقر المركز،  .9

دعوة السمطات وقد تم ذلك استجابة ل. 0200فبراير  05إلى  00بعثة إلى أوغندا من 
ل مع السمطات المتوفرة والتفاع المرافق قدتفلتي طمبت من المفوضية ا األوغندية
 األوغندية.

تقع ىذه األخيرة في و التي وفرتيا أوغندا الستضافة المركز.  المرافق دعثة بتفق  قامت الب .02
كمم من  70 في جينجا، عمى بعد حوالي ،االنتشار السريع ألوغنداعمى قدرة المركز 

عمميات حفظ السالم عمى نظري كمباال والذي يستضيف أيضا مركز التدريب ال
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كما تم  نذار المبكر.المركز الوطني لإلك ما بعد النزاعات، وكذلفى فترة واألنشطة 
عمى مستوى كمية الدفاع لمدينة إضافي  مرفقإلى البعثة حول  تقديم توضيحات

االنتشار السريع  عمى قدرةالأوضحت و دعم المركز خالل فترة إطالقو. لوجازي ل
الستضافة المكاتب ووسائل القصوى ذات اإلمكانيات ألوغندا، التي توفر المرافق 

 02، أنيا تتوفر عمى مساحة إضافية أخرى تبمغ لوجيا المعمومات واالتصاالتتكنو 
 الستضافة المكاتب المستقبمية وبناء المساكن. ىكتارات

، يضا اجتماعات في وزارة الشؤون الخارجية حيث التقت وزير الخارجيةأعقدت البعثة  .00
من المسؤولين لكوارث، وعدد االستعداد لمجابية او والوزير المسؤول عن اإلغاثة 

وممثل ، بما في ذلك الممثل الدائم ألوغندا لدى االتحاد األفريقي، الرفيعى المستوى
ىمية البالغة األالسمطات األوغندية  كدتديوان رئيس الوزراء. خالل ىذا المقاء، أل

في كما ذكَّرت بمساىمة أوغندا  ،ما بعد النزاعات فى فترة لعممية إعادة اإلعمار
دارة النزاعات إسالم لالتحاد األفريقي، وأبرزت تجربة بالدىا في عمميات دعم ال

عادة اإلعمار الناجحة عادةلممناطق المتضررة من األزمات، و  الداخمية وا  تأىيل  ا 
السمطات األوغندية أيضا أن بالدىا ال تستضيف أي  كدتوأ .المجتمعات المعنية

يجعل منيا المكان ألوغندا  مركزىع الجغرافي القو من الأمؤسسة لالتحاد األفريقي و 
أقاليم جميع لبالنسبة  وصول إليو، إذ يصبح بذلك سيل الالستضافة المركز األنسب

 . القارة األفريقية
تتمثل إيضاحات حول مساىمتيا في إنشاء المركز. و قدمت السمطات األوغندية أيضا  .00

مدة ثالث سنوات ىذه المساىمة في الدعم المالي والعيني خالل فترة التشغيل األولية ل
السمطات صرحت في ىذا الصدد، و وكذلك وضع الموارد البشرية تحت التصرف. 

عسكريين ومن عناصر ن ذو خبرة من مدنيين و موظفو لدييا توفر بأنو ياألوغندية 
  الشرطة الذين ستساىم كفاءاتيم بشكل كبير في إطالق المركز.
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دية. ثات مع السمطات األوغنلممحادالمفيد لمغاية والمثمر البعثة الطابع  كدتأ .00
تبرير يا الحكومة األوغندية في تز وأحاطت عمما بالعدد الكبير من الجوانب التي أبر 

مقر موقع موقفيا وتقديم العناصر الرئيسية التي يجب أخذىا في الحسبان لتحديد 
 .إلعادة اإلعمار والتنمية فى فترة ما بعد النزاعاتمركز االتحاد األفريقي 

 الحظاتمرابعا.  
مركز االتحاد باالىتمام الذي أثاره موضوع إنشاء  مع االرتياح أحاطت المفوضية عمما .02

لدى الدول األعضاء.  إلعادة اإلعمار والتنمية فى فترة ما بعد النزاعاتاألفريقي 
الفترة األخيرة في جنوب السودان وفي جميورية أفريقيا خالل استئناف العنف ويؤكد 

ما بعد النزاعات  فى فترة عمارلتكثيف جيود إعادة اإل حةممالضرورة الالوسطى 
 0المؤتمر حول التضامن األفريقي المنعقد في أديس أبابا في يدف يو . وتعزيز السالم

في إطار مبادرة التضامن األفريقي الرامية إلى تعبئة الموارد لصالح ، 0202فبراير 
االستفادة من ىذا االستعداد لى البمدان الخارجة من النزاعات، لدى الدول األعضاء، إ

إعادة اإلعمار عممية تنفيذ إطار عمل االتحاد األفريقي من أجل دفع في  الجيد
تقديم ىذا التقرير  تود المفوضية انتياز فرصةو . ما بعد النزاعات فى فترة والتنمية

 عمنت عن تقديم مساىمات مالية وعينيةألمبمدان التي لتعرب مجددا عن امتنانيا 
مى االقتداء قي، كما تود تشجيع الدول األخرى عل المؤتمر حول التضامن األفريخال

 بيذا المثال.
المرافق وأنواع تحت التصرف  اتقديم الشكر إلى أوغندا ومصر المتين وضعتجب ي .05

إلعادة اإلعمار والتنمية فى فترة ما بعد الدعم األخرى لتشغيل مركز االتحاد األفريقي 
ل البمدان بمشاوراتيما و  رىضرو من الو  .النزاعات حول ودى إلى حل يتوصال أن ُيعج 

واصمة مساعدتيما ليذا لمأعربت المفوضية عن استعدادىا وقد مسألة موقع المركز. 
ما طمبو المجمس كيتوقف اتخاذ إجراءات أخرى من قبل المفوضية، و  الغرض.
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نشاء المركز إاالقتراحات حول الجوانب الخاصة بتقديم التنفيذي، بما في ذلك 
نجاز الميام األخرى ذات الصمة،  والتعجيل بتعبئة الموارد عمى القرار النيائي حول وا 

  مسألة مقر المركز.
تحقيق  يتعين التفكير، عند البحث عن حل ليذه المسألة وبيدفأنو رى المفوضية ت .06

 في إمكانية االستضافةاالستفادة القصوى من المرافق التي توفرىا مصر وأوغندا، 
عنصرين الكل من خصص يت، حيث المشتركة لمقر المركز في القاىرة و جينجا

من المستخمصة والتوعية،  وثيق الدروسالبحوث وتفي مجال محدد: المكونين لممركز 
؛ وتعزيز القدرات والتدريب وتبادل التجارب والخبرات والتخطيط والمتابعة وتقييم ناحية

المركز والعنصرين المكونين لو من قبل دعم تم يو  المشاريع، من ناحية أخرى.
التي النسبية عمى أساس المزايا وذلك عمى مستوى القارة الفرعية التابعة لو المؤسسات 
 .منيا يقدميا كل

- 
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