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 249البيان الصادر عن االجتماع 

 مجلس السلم واألمن

 
 

نوفمبر  22 المنعقدة بتاريخ،  249مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد االفريقي ، في جلستها اعتمد 
 :رار التالي بشأن منع ومكافحة اإلرهاب الق ، 2010

 المجلس ،

 مكافحةبشأن التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال المفوضية يحيط علما بتقرير رئيس أ. 1
وآذلك  والذي قدمه مفوض السلم واالمن )] PSC/PR/2 (CCXLIX[اإلرهاب في أفريقيا ومنع 

لدى  ألمم المتحدة امكتب رئيس ديد لرئيس المفوضية والممثل الخاص الجبها  التي أدلى بالكلمات
 التحاد االفريقي وممثل االتحاد األوروبي ؛ا

من والسلم عرب عن قلقه البالغ إزاء تفاقم آفة اإلرهاب والتهديد الذي يشكله هذا الوضع على األي. 2
ات وغسل األموال االتجار بالمخدراالرتباط المتزايد بين  بما في ذلك واالستقرار في أفريقيا و

التحاد ايؤآد المجلس من جديد ، اقتناع .  واالتجار غير المشروع باألسلحة النارية واالرتزاق
على مكافحة هذه  تحت أي ظرف من الظروف ، وتصميمه بأن اإلرهاب ال يمكن تبريرهاالفريقي 

تها ، بما في ذلك جميع أشكاله ومظاهره ، وعلى أساس الصكوك األفريقية والدولية وقراراب اآلفة
خطة عمل و 2004عام  ها التكميليبروتوآولوبشأن منع ومكافحة اإلرهاب  1999اتفاقية عام 

لمنع ومكافحة اإلرهاب ، وغيرها من الصكوك القانونية الدولية وقرارات  2002، االتحاد االفريقي 
 ؛ المتعلقة باالرهاب مجلس األمن الدولي

لمنع ومكافحة اإلرهاب ، الذي اعتمدته  Assembly/AU/Dec.311(XV)قرار بال ذآري. 3
الذي ،  2010يوليو  27-25التحاد ، الذي عقد في آمباال ، أوغندا ، لمؤتمر ا 15الدورة العادية 

قدم إلى المجلس توصيات ملموسة تهدف إلى تعزيز تأن  من المفوضية ، مور اخرى  في جملة طلب
 إلرهاب ؛على امنع ومكافحة فعالية أفريقيا ، في 

على آفة اإلرهاب  الرد فيلتعزيز فعالية أفريقيا ،  المفوضيةرحب بالتدابير التي اتخذتها مؤخرا ي. 4
في  لذي سيتم بحثهاألفريقي لمكافحة اإلرهاب ، وامشروع القانون النموذجي ، وال سيما وضع 

يين السيد ن تع، فضال ع 2010ديسمبر  16-15اجتماع لخبراء الدول األعضاء ، في الجزائر ، 
 ذات وفيمكافحة اإلرهاب ،  مجال لتعاون فيل المفوضيةلرئيس  اخاصفرانسيسكو ماديرا ، ممثال 

ود التي آما يرحب المجلس بالجه. باإلرهاب  حوللمرآز األفريقي لدراسة والبحوث ل امديرالوقت 
بما في الدول األعضاء لبناء وتعزيز قدرات باإلرهاب  حولاألفريقي لدراسة والبحوث المرآز  بذلته

، وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول األعضاء من خالل نقاط االتصال  ذلك المؤسسات االمنية
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المديرية التنفيذية تقوم بها والتي تقديم المساعدة التقنية ، فضال عن مشارآة المرآز في البعثات تسهيل و
 ؛) 2001( 1373لمراقبة تنفيذ قرار مجلس األمن  لمكافحة اإلرهاب

الدول على مواصلة وتكثيف جهودها ، مع إيالء اهتمام خاص لبناء قدرات  المفوضيةشجع ب. 5
، وبشكل خاص دعم  موارده  باإلرهاب حولاألفريقي لدراسة والبحوث األعضاء ودعم المرآز 

. ةإرهابي لاعماتوقيف األفريقية لألشخاص المتهمين أو المدانين بارتكاب المذآرة أعداد الالبشرية ، و
مع الدول  المفوضيةالممثل الخاص لرئيس  المعده والتي سيقوم بهايرحب مجلس األمن مشاورات 

األعضاء التي تواجه حاليا خطر اإلرهاب ومع أصحاب المصلحة اآلخرين ، لتحديد التدابير العملية 
الصدد ، يطلب  وفي هذا. السبل أفضلب دعم جهودهاي أنالتحاد االفريقي لالتي من خاللها يمكن 

، والمؤتمرات اإلقليمية التي تهدف إلى تحسين  2011عام  خاللأن تعقد ،  المفوضيةالمجلس من 
تقييم خطر اإلرهاب في مناطق مختلفة من القارة ، وتوعية آذلك الدول األعضاء في االتحاد 

في االعتبار  تأخذ هشاملالعمل اإلقليمية  ووضع خططبشأن اإلرهاب ،  ةدولي وكصكبالاالفريقي 
 جميع الجوانب ذات الصلة ، بما في ذلك العالقة بين التنمية واألمن ؛

يطلب من الممثل  الخاصة الجديد لرئيس المفوضية للتعان في مجال مكافحة االرهاب  واالمين . 6
للعمل معا بفاعلية  في إطار جهود االتحاد  CISSA)( التنفيذي للجنة المخابرات و الشئون االمنية 
 .االفريقي لمعالجة تهديد االرهاب في القارة

 
،  2004اإلضافي لعام  هاوالبروتوآول 1999اتفاقية  الى بعد يدعو الدول األعضاء التي لم تنضم. 7

،  هايع إلى اتخاذ الخطوات الالزمة لتصبح أطرافا فاسرباالفضال عن الصكوك الدولية ذات الصلة 
وفي هذا الصدد ، يشدد المجلس على أهمية التبادل في الوقت . التنفيذ الكامل لألحكام الواردة فيه الىو

لمعلومات وتقديم تقارير سنوية إلى المجلس عن التدابير المتخذة لمكافحة ومنع اإلرهاب ، لالمناسب 
يدعو المجلس . حدوثها منوإخطار المجلس جميع األنشطة اإلرهابية في أراضيها في أقرب وقت 

متوقع منهم ، ال سيما و مكمل الدور الأيضا اآلليات اإلقليمية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها  للعب 
المرآز االفريقي للدراسات والبحوث حول من خالل تبادل المعلومات في الوقت المناسب مع 

 نقاط االتصال الخاصة بهم ؛ عبر االرهاب

فدية للجماعات اإلرهابية ، وفي هذا الصدد ، اللدفع  الشديد وإدانتهاالفريقي  االتحادرفض  يؤآد. 8
 لمؤتمر 13الذي اعتمدته الدورة العادية   Assembly/AU/Dec.256(XIII)المقرر الى  يشير

، فضال عن األحكام ذات الصلة من القرار  2010يوليو  3-1التحاد ، الذي عقد في سرت ، ليبيا ، ا
Assembly/AU/Dec.311(XV)  حث المجلس الدول األعضاء إلى إدراج حظر دفع فدية وي

 للجماعات اإلرهابية في تشريعاتها الوطنية ؛

األطراف ، بما في ذلك االتحاد األوروبي في  االتحاد األفريقي الثنائيين والمتعددين يدعو شرآاء. 9
الكامل لقرارات االتحاد االفريقي  متحاد األوروبي ، على تقديم دعمهإطار الشراآة بين أفريقيا واال

فدية التبني قرارات ملزمة ضد دفع يبشأن هذه المسألة والجهود المشترآة للمجلس االمن الدولي ل
بروتوآول بهدف وضع الجمعية العامة لألمم المتحدة في لبدء مفاوضات للجماعات اإلرهابية و
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تمويل  لمنعالدولية  1999االتفاقية ئن أو لمناهضة أخذ الرها 1979عام لإضافي لالتفاقية الدولية 
وبصورة أعم ، يؤآد المجلس على ضرورة تعزيز التعاون بين االتحاد االفريقي وشرآائه . اإلرهاب

في الحرب ضد اإلرهاب ، وفي هذا الصدد ، يعرب عن تقديره للشرآاء الذين قدموا الدعم لالتحاد 
وهيئات االمم المتحدة لتعاونهم مع االتحاد  االتحاد األوروبي على وجه الخصوصاالفريقي ، 

 ؛ االفريقي

تقديم م واألمن ، إلى وتوآول المتعلق بإنشاء مجلس السلمن البر) د( 3لمادة ل وفقا قرر ، ي. 10
بشأن وضع السلم واألمن في أفريقيا تقريرا عن اخر التطورات عن أنشطته  هآجزء من تقريرو

مجلس من البروتوآول ) 5( 8تمشيا مع المادة  والتحاد االفريقي ا وجهودفي افريقيا   اإلرهابأنشطة
، بوصفها هيئة فرعية تابعة للمجلس لجنة فرعية معنية بمكافحة اإلرهاب السلم واالمن يقرر إنشاء 

لضمان تنفيذ الصكوك االتحاد  المجلس يمثلون مختلف مناطق القارة ؛من  أعضاء 5تضم على ان 
ة ذات الصلة ، وإعداد ونشر وتستعرض بانتظام قائمة األشخاص االفريقي والصكوك الدولي

بشأن  2002والجماعات والكيانات الضالعة في أعمال إرهابية ، وذلك تمشيا مع خطة العمل لعام 
 منع ومكافحة اإلرهاب ، والمهام األخرى ذات الصلة ؛

المعايير في مجال حقوق التمسك ب على اثناء مكافحة اإلرهاب ، الحاجة الماسة ،  علىيؤآد . 11
من بروتوآول ) 1K( 3ضع في اعتبارها أحكام المادة والقانون اإلنساني الدولي ، وإذ ياإلنسان 

 من المفوضيةوفي هذا الصدد ، يطلب المجلس . اتفاقية االتحاد االفريقى بشأن منع ومكافحة اإلرهاب
وأصحاب المصلحة اآلخرين عوب ألفريقية لحقوق اإلنسان والشا الفموضيةعمل بشكل وثيق مع ال

 منع اإلرهاب ؛ و مكافحة اثناءلتعزيز وضمان احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي ، 

 يؤآد آذلك على ضرورة معالجة جميع العوامل التي توفر أرضية خصبة لإلرهاب والتطرف .12
 تطبيقغطي فقط األمن وال تب ، ، ال سيما من خالل استراتيجيات شاملة لمكافحة اإلرها واالقصاء

 تنمية والترويج لثقافة السالم والتسامح ؛العمل وكن أيضا للحد من الفقر وخلق فرص القانون ، ول

 

أن تقدم إليه من المفوضية يقرر أن يبقي المسألة قيد في هذه المسألة ، وفي هذا الصدد ، يطلب . 13
في أفريقيا والجهود المبذولة على المستوى  هابعن حالة اإلر وإبلغه آلما اقتضت الحاجةتقارير 

 .القاري والدولي للتصدي لهذه اآلفة

 

 
 
 

 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Peace and Security Collection

2010

Communique

African Union Commission

Peace and Security

http://archives.au.int/handle/123456789/2410

Downloaded from African Union Common Repository


