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 المفوضية عن نتائج االجتماع الحكومي المشترك الثاني تقرير رئيس

 حول منع اإلرهاب ومكافحته في أفريقيا، المنعقد في الجزائر العاصمة،
 2004أآتوبر  14-13الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

 
 :مقدمة -أوال

ع اإلرهاب        -1 اني حول من ع المستوي الث عقد االجتماع الحكومي المشترك الرفي
ر العاصمة         ادي الصنوبر، في الجزائ م، ن ومكافحته في أفريقيا في قصر األم

ومي    عبية ي ة الش ة الديمقراطي ة الجزائري وبر  14و 13بالجمهوري . 2004أآت
ز األ   ين المرآ ع تدش اع م ذا االجتم زامن ه د ت وث  وق ات والبح ي للدراس فريق

رات     ه الفق اد      21و 19الخاصة باإلرهاب آما تنص علي من خطة عمل االتح
ة   . األفريقي حول منع اإلرهاب ومكافحته في أفريقيا اع متابع وعقد هذا االجتم

الذي اعتمدته الدورة العادية الخامسة للمجلس   EX.CL/DEC.126(V)للمقرر 
 . 2004إثيوبيا، في يوليو  التنفيذي المنعقدة في أديس أبابا،

اع األول       -2 ة االجتم اني هو متابع وآان الهدف من االجتماع الرفيع المستوي الث
ة     ول مكافح ي ح اد األفريق ق االتح ذ مواثي ة تنفي ق بمراجع ا يتعل يما فيم وال س

د أفضل   اإلرهاب وتقييم التدابير التي اتخذت والتحديات التي ووجهت      وتحدي
ي تن   دمًا ف رق للمضي ق ة   الط دة األفريقي ة الوح ة منظم ذ اتفاقي ام في  1999لع

وآان الهدف منه أيضا  . وخطة عملها حول منع اإلرهاب ومكافحته في أفريقيا
ة        وث الخاص ات والبح ي للدراس ز األفريق ين المرآ ة لتدش ة الفرص و إتاح ه

 . باإلرهاب رسميًا
 

 :الحضور -ثانيا
ؤون        -3 دب للش وزير المنت ه ال ذي ترأس اع ال ر االجتم ف  حض ة المكل الخارجي

عبية،      ة الش ة الديمقراطي ة الجزائري ي الجمهوري ي ف رب العرب ا والمغ بأفريقي
وميين       ) 400(حوالي أربعمائة  ار مسؤولين حك يهم وزراء وآب مشارك بمن ف

ين    ة  ) 41(في مجاالت الدفاع واألمن والقضاء والتشريع من إحدى وأربع دول
ا   عضوا ومفوضية االتحاد األفريقي والمجموعة ا القتصادية لدول وسط أفريقي

والمكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في شرق أفريقيا والشرآاء 
المجتمع     لة ب ات ذات ص ة ومنظم ات دولي ين لمؤسس ذلك ممثل دوليين وآ ال

 . يندمال
 

 :مداوالت االجتماع -ثالثا
ا   -4 د األفريقي  خالل مراسم االفتتاح الرسمي لالجتماع ، قدم ممثلو شرآاء االتح

دة          ات المتح ي والوالي اد األوروب دة واالتح م المتح ك األم ي ذل ا ف ات بم بيان
 . األمريكية وآذلك ممثلو الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ومفوضيته



EX.CL/146 (VI) REV.1 
Page 2 

ز   -5 وفي آلمته الرئيسية أمام االجتماع ، أآد الرئيس بوتفليقة على ضرورة تعزي
م الم   ين األم اد األفريقي في مكافحة      الشراآات الدولية والتعاون ب تحدة واالتح

ام   ا   1999اإلرهاب والتنفيذ الكامل التفاقية منظمة الوحدة األفريقية لع وغيره
اب     ول اإلره ة ح ق الدولي ن المواثي ز     . م ى تعزي اء عل دول األعض ث ال وح

 . تعاونها ومواءمة تشريعاتها حول منع اإلرهاب ومكافحته
ى أن  -6 د عل م التأآي داوالت ، ت اء الم ن   وأثن ا لألم دا عالمي كل تهدي اب يش اإلره

ا  . ويتطلب تعاونا دوليا مستمرا ونهجا متكامال لمكافحة الظاهرة والقضاء عليه
وة             ادة الق ة لزي اره آلي ة المرآز األفريقي باعتب ى أهمي د أيضا عل م التأآي ا ت آم

وتعهد . الدافعة للجهود الجماعية الرامية إلى منع اإلرهاب ومكافحته في القارة
ى معالجة   . اء الوفود بتقديم دعمهم الكامل للمرآزأعض وشددوا على الحاجة إل

اب     ى اإلره ا إل ؤدي أحيان ي ت ية الت ادية الرئيس ة واالقتص ل االجتماعي العوام
ة      ر آافي ر غي مؤآدين ، بصفة خاصة ، على أن التدابير العسكرية وحدها تعتب

 . لمنع اإلرهاب ومكافحته
 
 
 
 
 
 

 :فريقي للدراسات والبحوث الخاصة باإلرهابتدشين المرآز األ -رابعا
ة      -7 ة الجزائري يس الجمهوري ة ، رئ ز بوتفليق د العزي رئيس عب ة ال ام فخام ق

الديمقراطية الشعبية ، بتدشين المرآز األفريقي للدراسات والبحوث الخاصة      
ميًا اب رس دول األعضاء  . باإلره ي ال ي حضور ممثل ال ف ذا االحتف م ه د ت وق
فريقي بمن فيهم المدير العام للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة وشرآاء االتحاد األ

درات      دة للمخ م المتح ب األم ل مكت دة وممث م المتح ابع لألم ن الت س األم لمجل
 . والجريمة الذي تعهد بتقديم الدعم الكامل للمرآز

اتيح المرآز           -8 ميًا مف ة رس يس الجمهوري لم رئ ام مراسم التدشين ، س وعند اختت
 . األفريقي لمفوضية االتحاد

 
 :الوضع الحالي للمرآز األفريقي للدراسات والبحوث الخاصة باإلرهاب

غ   -9 ر     36ر000وفرت حكومة الجزائر مساحة أرض إجمالية تبل ع لمق ر مرب مت
ز احة   , المرآ ى مس دات عل الث وح ن ث ة م ان مكون ا مب ز حالي غل المرآ ويش

الي    4ر000 ن إجم ع م ر مرب ع  36ر000مت ر مرب يم أ . مت د تقي رى ويؤآ ج
م        ة معظ ت بتغطي د قام ة ق ه أن الحكوم ة النطالق ز الالزم ات المرآ الحتياج
افع     اني والمن اليف المب ل تك ز مث ال المرآ ير أعم ة لس ة الالزم اليف الثابت التك

 . واألثاث وتسهيالت النقل
 :ومع ذلك، فهناك تحديات رئيسية أمام انطالق المرآز في المجاالت التالية -10
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ت ل - دير المؤق ين الم ومي تعي اع الحك ه االجتم ي ب ا أوص ز آم لمرآ

 . المشترك الرفيع المستوي الثاني
 .تعيين العاملين لتمكين المرآز من بدء أعماله -
شراء معدات إضافية للمكاتب بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر وبرامجه   -

 . الخ.. واألدوات المكتبية 
ي   - نة األول ة للس وفير ميزاني ير) 2005(ت ا   لس ز بم ال المرآ ا أعم فيه

 . أنشطته مثل االجتماعات والمهام والحلقات التدريبية المتوقعة
 

ترك   -11 ومي المش اع الحك ب االجتم ة لطل ه متابع غ المجلس بأن وأود أيضا أن أبل
ز   ال المرآ دء انطالق أعم ة ب اني ، اقترحت ميزاني توي الث ع المس نة لالرفي س

تثنائية السادسة للمج     2005 دورة االس ل ال دة في    وتم إقرارها من قب لس المنعق
ة      . 2004ديسمبر  وعالوة على ذلك ، قامت المفوضية بصياغة مشروع وثيق

وطلبت أيضا من ). 2راجع الملحق (حول هيكل المرآز وطرق تسيير أعماله 
دائم       تم استكمال الهيكل ال حكومة الجزائر أن تعين مديرا مؤقتا للمرآز حتى ي

 . وطرق تسيير أعماله
 

 :اع الحكومي المشترك الرفيع المستوي الثانيمالحظات االجتم -خامسا
 :تدابير اتخذتها دول أعضاء )أ ( 

ذتها  -12 ي اتخ دابير الت ن الت اء ع ن دول أعض ة م ارير المقدم ى التق تنادا إل اس
ام      ة لع ة الوحدة األفريقي  1999والتحديات التي واجهتها في تنفيذ اتفاقية منظم

ا، الحظ   وخطة عمل االتحاد األفريقي حول منع اإلرهاب  ومكافحته في أفريقي
ع اإلرهاب    االجتماع أن بعض الدول األعضاء قد اتخذت عددا من التدابير لمن

 :ومكافحته وخاصة في المجاالت التالية
 

ريعات   - رار التش دة أو    : إق وانين جدي اريع ق دول مش دت بعض ال اعتم
عززت مشاريع القوانين الموجودة في قانونها للعقوبات من أجل تناول 

دود  مخت ابرة للح ة األخرى الع رائم المنظم اب والج ب اإلره ف جوان ل
ة ا    . الوطني ت، طبق ا قام ا بأنه اء أيض دول األعض وصرحت بعض ال

ام       ا لع ة وخطة عمله ة   1999التفاقية منظمة الوحدة األفريقي ، بمواءم
ة   تشريعاتها الوطنية مع االتفاقية واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريم

ا ة الع ذلك المنظم ا وآ ة به ة والبروتوآوالت المرفق دود الوطني برة للح
 . المواثيق الدولية ذات الصلة األخرى

اب      - ة اإلره دات لمكافح اء وح ة وإنش راءات تنفيذي اذ إج ذت : اتخ اتخ
لة    الجهات التنفيذية في الحكومات الوطنية لبعض الدول األعضاء سلس

ة لمكافح     ريعات الوطني ز التش ل تعزي ن أج دابير م ن الت اب م ة اإلره
ة مشددة        دابير أمني ذلك ت ة وآ دات الدولي وااللتزامات الناجمة عن التعه
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واطنين     المة الم ن وس ى أم ة عل ة للمحافظ وانين الوطني ار الق ي إط . ف

ات   كيل مجموع ى تش جيع عل ا بالتش ات أيض ض الحكوم ت بع وقام
اب     ع اإلره ى من دف إل ات ته ات أو جمعي دني ومنظم ع الم للمجتم

 . ومكافحتهما عن طريق التوعية ونشر المعلوماتوالجرائم األخرى 
اب  - ل اإلره دت  : تموي د اعتم ا ق دول األعضاء بأنه صرحت بعض ال

تدابير أمنية جديدة ونظمت أنشطة مؤسساتها المالية بما في ذلك البنوك 
ة  ) في حالة العملة الواحدة(المرآزية الوطنية واإلقليمية  من أجل مراقب
وال        حرآة رأس المال والعمليات ع غسل األم ة من ة األخرى بغي المالي

ل     ابيون لتموي وتزييف العملة واألساليب األخرى التي يستخدمها اإلره
طتهم طة   . أنش يم أنش ا بتنظ اء أيض دول األعض ض ال ت بع ا قام آم

ة أو        ال الخيري المنظمات الخيرية من أجل ضمان عدم استغالل األعم
 . إساءة استعمالها

قامت دول أعضاء بتعزيز تعاونها اإلقليمي :  التعاون اإلقليمي والدولي -
اول مسائل      ة التي تتن وخاصة في إطار المنظمات والمؤسسات اإلقليمي

ة حول   . الدفاع واألمن والتنمية وأبرمت بعض هذه الدول اتفاقيات ثنائي
اعدات   ات والمس ادل المعلوم ين وتب ليم المتهم دود وتس ى الح األمن عل

 . القانونية المتبادلة
لوحظ أن : يع والتصديق على المواثيق اإلقليمية والقارية والدولية التوق -

ة      ق اإلقليمي ن المواثي د م ى العدي ت وصدقت عل د وقع اء ق دوًال أعض
ة   دة األفريقي ة الوح ة منظم ن وخاصة اتفاقي اول األم ي تتن ة الت والقاري

ام  ا و  . 1999لع د منه ع العدي ا وق ق   /آم م المواثي ى معظ أو صدق عل
ه    ) 12(ني عشر الدولية االث ع اإلرهاب ومكافحت د    . حول من ه ق ر أن غي
ة    7لوحظ أن  دول أعضاء فقط قد وقعت وصدقت على المواثيق الدولي

 . االثني عشر
 

 :التحديات التي ووجهت )ب (
ة وخطة         -13 ذ االتفاقي ا في تنفي ة التي واجهته أبرزت دول أعضاء التحديات التالي

 :العمل
 

د   )1 اذ ت ز     عدم توفر موارد آافية التخ ة لمكافحة اإلرهاب وتعزي ابير فعال
 . أو إنشاء مؤسسات محددة لمعالجة هذه المحنة

اخ الصعب         )2 ر الحدود في األراضي أو السطح أو المن سهولة النفاذ عب
 . مما يعيق الجهود الرامية إلى فرض رقابة أمنية صارمة

ا         )3 اب مم ادة لإلره ة المض ة القانوني ريعات واألنظم ي التش اوت ف التف
مليات التعاون الفعال وتبادل المعلومات والمساعدات القانونية عيعرقل 
 . المتبادلة
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ة  )4 ات مكافح ذ عملي ابرات وتنفي ة للمخ رية المفرط ة الس إن الطبيع
 . اإلرهاب غالبا ما تكون عقبة أمام التبادل الفعال للمعلومات

 و. انعدام التنسيق الفعال على المستويين اإلقليمي والقاري )5
 . ب والمعدات الفنية لتعزيز األمن على الحدودانعدام التدري )6

 
 :توصيات الوفود خالل االجتماع )ج (

 :توصيات عامة 
خالل االجتماع الذي دام يومين ، رّآز المشارآون مناقشاتهم على موضوعين  -14

ا  يين هم ر  : "رئيس ة الجزائ ذ اتفاقي ي تنفي اري ف ي والق اون اإلقليم ز التع تعزي
ه     وخطة ع 1999العاصمة لعام  ع اإلرهاب ومكافحت ا حول من ز  "و" مله تعزي

ة ،   ". الشراآات الدولية لمنع اإلرهاب ومكافحته تمت صياغة التوصيات التالي
 :من بين أمور أخرى

 
ى عمل        )1 ة إل ة ومترجم يجب أن تكون الشراآة لمكافحة اإلرهاب حقيقي

 . ملموس
ك      )2 ا في ذل ة بم ة المنظم  يجب التأآيد على الصلة بين اإلرهاب والجريم

ى   انتشار األسلحة الخفيفة والصغيرة وتهريب المخدرات ومعالجتها عل
 . نحو شامل

ة    )3 يجب أن يقدم شرآاء االتحاد األفريقي للدول األعضاء المساعدة الفني
يارات    ص الس ة فح دات لتقوي ة والمع ة التحتي وير البني ة لتط الالزم
لحة      رات واألس اف المتفج وانئ واآتش ي الم رى ف ات األخ والحاوي

 . ذخيرة والمخدرات المكتومةوال
ار    )4 ى وضع إط دول األعضاء عل ي ال اد األفريق اعد االتح يجب أن يس

رطة   ين الش هيل االتصال ب ي لتس رص  ف ة وف دان األفريقي ف البل مختل
 . البيانات الخاصة بالمجرمين والجماعات اإلرهابية بنوكوصولها إلى 

اليم   يجب أن يساعد شرآاء االتحاد األفريقي بلدان منطقة ال )5 ساحل واألق
ات          ى وضع آلي األخرى التي حدودها واسعة مع تضاريس صعبة عل

 . للعمليات الحدودية العابرة والدوريات المنتظمة
افي  )6 دريب الك ع مساعدة الشرآاء الت دول األعضاء م وفر ال يجب أن ت

ا     ه بم لقوة الشرطة في جميع الجوانب المتصلة بمنع اإلرهاب ومكافحت
اب البي  ك اإلره ي ذل دمار   ف لحة ال ل بأس اب المتص وجي واإلره ول

 . الشامل
وال     )7 ل األم وانين مناهضة لغس ن ق اء بس دول األعض وم ال يجب أن تق

وإطارا مشترآا على المستوي القاري لمكافحة غسل األموال والموارد 
 . غير المشروعة
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اب    )8 ي لإلره ف دول اد تعري ة اعتم دة بعملي م المتح ل األم يجب أن تعج
ذ    ل ه ز مث ا الشعوب        على أن يمي وم به ال التي تق ين األعم ا التعريف ب

 . المناضلة لتقرير المصير واألعمال اإلرهابية السافرة
ي     )9 اد األفريق دة واالتح م المتح ي األم اء ف دول األعض وم ال يجب أن تق

ة       اب ومكافح ع اإلره ي لمن امن دول ندوق تض اء ص دعوة إلنش بال
 . اإلرهابيين

ى أن ت   )10 اء إل دول األعض عي ال ب أن تس ة   يج ي آاف ا ف بح أطراف ص
كوكا ذها  لص ه وتنفي اب ومكافحت ع اإلره ول من ة ح ة والدولي القاري

 . بالكامل
ع اإلرهاب       )11 ة سلوك مشترآة لمن دولي مدون ع ال يجب أن يتبنى المجتم

ه د   . ومكافحت ة لعق وات الالزم ي الخط اد األفريق ذ االتح ويجب أن يتخ
 . اجتماع حول وضع مدونة سلوك دولية في هذا الصدد

ارآة       يج )12 ز مش اء بتعزي دول األعض ي وال اد األفريق وم االتح ب أن يق
 . النظام البنكي في منع اإلرهاب ومكافحته

اء      )13 ة النس ريعات لحماي اء تش دول األعض ى ال زز وتتبن ب أن تع يج
 . واألطفال من األعمال اإلرهابية حيث تحدث

يجب ضمان الشفافية في التدابير المناهضة لإلرهاب ويجب أن يكون     )14
 . تعاون آامل بين الدول األعضاء والبلدان األفريقية والشرآاء هناك

ى       )15 ه عل اب ومكافحت ع اإلره ى من ة إل ود الرامي ب أال تقتصر الجه يج
ة   ل يجب أن تضم أيضا السياسات االجتماعي كرية ب راءات العس اإلج
ال   ى حدوث األعم ا إل ؤدي أحيان ي ت ية الت ل الرئيس الج العوام ي تع الت

ل الفق   ة مث ية    اإلرهابي طرابات السياس ة واالض ف والبطال ر والتخل
 . والعرقية وانتهاك حقوق اإلنسان والتطرف الديني وفشل الدولة

ر     )16 دة واألط فات الجدي اء بالوص دول األعض زم ال ب أن تلت يج
ل البحري      ز النق ة تعزي واإلجراءات الموحدة على المستوي الدولي بغي

بح ال  ي أن يص اب أو ف الح لإلره تخدم آس ى ال يس حايا حت اس ض ن
 . للهجمات اإلرهابية

يجب أن تضمن الدول األعضاء المعاقبة على جميع األعمال اإلرهابية  )17
 . التي يتم االتهام بها بغض النظر عن الجنسية أو مكان االرتكاب

ق   )18 رامج تتعل اج ب دم انته ة وع ى إزال دول األعضاء عل يجب تشجيع ال
امل دمار الش لحة ال م. بتطوير أس ذا الصدد، ت ي ه ه  وف ى ان د عل التأآي

ع    ى من يجب أن تلعب الدول األعضاء دورا نشطا في الجهود الرامية إل
ى   ن الحصول عل ة م ارج الدول املين خ ن المتع رهم م ابيين وغي اإلره

 . أسلحة الدمار الشامل
ة     )19 ل دوري دوات وورش عم يم ن ي تنظ اد األفريق رآاء واالتح ى الش عل

لة      ب المتص ع الجوان ول جمي ؤتمرات ح ترآة وم اب   مش ع اإلره بمن
 . ومكافحته
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التوصيات الخاصة بسير عمل المرآز األفريقي للدراسات والبحوث الخاصة 

 :باإلرهاب، على نحو فعال
خالل مناقشة مرآز الدراسات والبحوث الخاصة باإلرهاب ، أآد المشارآون  -15

ووجه نداًء إلى . على أهمية دوره في تعزيز االستقرار واألمن في أفريقيا
التحاد األفريقي لدعم المرآز سياسيا وعسكريا لضمان سير عمله شرآاء ا
واستجاب الشرآاء بفعالية متعهدين بدعم المرآز والتعاون الوثيق . بفعالية
 :وتمت صياغة التوصيات التالية. معه

 
يجب أن يقيم المرآز األفريقي للدراسات والبحوث الخاصة باإلرهاب  )1

دولية واإلقليمية المماثلة ويعمل االتصاالت مع المؤسسات والمراآز ال
 . معها بصورة وثيقة

يجب تحديد الطرق لتمكين الدول األعضاء من الوصول المتساوي  )2
مجال التدريب في وفرص االستفادة من أنشطة المرآز وخاصة 

 . واإلجراءات الوقائية
نقاط والمؤسسات اإلقليمية الفرعية يجب أن تعين الدول األعضاء  )3

 .صال مع المرآز األفريقيتنسيق لضبط االت
يجب أن يعزز المرآز احترام حقوق اإلنسان في منع اإلرهاب  )4

 . ومكافحته
الدولية والقارية  لصكوكيجب أن يلعب المرآز دورا حفازا في تنفيذ ا )5

 . المناهضة لإلرهاب
يجب أن يقوم المرآز بتنمية تحليل التطابق والفروق األساسية بين  )6

 . تحاد األفريقي حول اإلرهاباال صكوكاألدوات الدولية و
 . يجب أن يكون المرآز األفريقي موجها نحو العمل في القيام بأنشطته )7
ولضمان انطالقته الفعالة قبل استكمال الترتيبات الدائمة، يجب أن  )8

يأذن رئيس مفوضية االتحاد األفريقي لحكومة الجزائر بتعيين مدير 
كل وطرق عمل المرآز مؤقت للمرآز إلى أن يتم اتخاذ قرار حول هي
 .من قبل أجهزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي

يجب أن يقترح رئيس المفوضية هيكل المرآز وميزانيته السنوية  )9
وطرق سير عمله للبحث واتخاذ القرار من قبل أجهزة صنع السياسة 

 . لالتحاد األفريقي
 

 :ينتائج االجتماع الحكومي المشترك الرفيع المستوي الثان -سادسا
ة       -16 ذ اتفاقي بعد يومين من المناقشة المكثفة حول مختلف الجوانب المرتبطة بتنفي

ام    ة لع دة األفريقي ة الوح اب    1999منظم ع اإلره أن من ل بش ة العم وخط
ود إعالن       ا ، اعتمدت الوف ذا   (ومكافحته في أفريقي ا مع ه يحدد طريق   ) مرفق

 . المضي قدمًا
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 :الخالصة -سابعا
ع اإلرهاب       آان االجتماع الحك -17 اني حول من ع المستوي الث ومي المشترك الرفي

ة            دان األفريقي دا في التزامات البل ة ج ة خطوة هام ا بمثاب ومكافحته في أفريقي
دول األعضاء    . لمنع اإلرهاب ومكافحته دة لل د مضي   . وقد أتاح فرصة فري بع

ام           ة لع ة الوحدة األفريقي ة منظم اد خطة العمل ودخول اتفاقي سنتين على اعتم
ول        1999 ر ح ات النظ ادل وجه رز وتب دم المح ة التق ذ ، لمراجع ز التنفي حي

ترك         ل مش امج عم د برن ا وتحدي ات أيض ل الممارس ام أفض ديات واقتس التح
 . لصكوكللمضي قدما في تنفيذ هذه ا

 : في ضوء ما سلف ، أود أن أطلب من المجلس ما يلي -18
 

يع المستوي اعتماد إعالن وتوصيات االجتماع الحكومي المشترك الرف •
 . الثاني

 . اإلحاطة علما بمالحظات وتوصيات االجتماع •
الموافقة على مشروع الوثيقة الخاصة بهيكل المرآز األفريقي  •

 . للدراسات والبحوث الخاصة باإلرهاب وطرق سير عمله
الترحيب بإطالق المرآز األفريقي للدراسات والبحوث الخاصة  •

تصال مع الدول األعضاء باإلرهاب ومطالبة رئيس المفوضية باال
وشرآاء االتحاد األفريقي، بمواصلة اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة 

 . لسير عمل المرآز بفعالية
حث الدول األعضاء واآلليات اإلقليمية وسائر أصحاب الشأن على  •

 . تنفيذ إعالن وتوصيات االجتماع على نحو آامل وملموس
 ـ
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ANNEX.I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعـالن
 ماع الحكومي المشترك الرفيع المستوي الثانياالجت

 حول منع اإلرهاب ومكافحته في أفريقيا
 2004أآتوبر  14-13الجزائر ، 

 ـ
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 إعـالن

 االجتماع الحكومي المشترك الرفيع المستوي الثاني
 حول منع اإلرهاب ومكافحته في أفريقيا

 
ن في الجزائر من نحن ممثلو البلدان األعضاء في االتحاد األفريقي المجتمعو

بمناسبة انعقاد االجتماع الحكومي المشترك الثاني  2004أآتوبر  14إلى  13
حول منع اإلرهاب ومكافحته في أفريقيا بحضور شرآاء أفريقيا ، قمنا 
باستعراض التقدم المحرز وبتبادل اآلراء حول أفضل السبل المستقبلية لتنفيذ 

والبروتوآول المتعلق بها وآذا  1999اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام 
وقد تزامن اجتماعنا . خطة العمل حول منع اإلرهاب ومكافحته في أفريقيا 

هذا مع التدشين التاريخي للمرآز األفريقي للدراسة والبحث حول اإلرهاب 
تحت إشراف فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية 

ذي شكلت آلمته االفتتاحية الشاملة مصدر إلهام ألعمال الديمقراطية الشعبية ال
 .اجتماعنا واعتمدناها آوثيقة عمل لالجتماع

 
إننا نعرب من جديد عن قلقنا العميق أمام عدم تراجع اإلرهاب بالرغم من 

فالهجمات اإلرهابية الشاملة . الحملة العالمية التي أطلقت ضد هذه الظاهرة 
م بما فيه أفريقيا تستدعي إجراءات أآثر صرامة التي وقعت حديثا عبر العال

ونؤآد بهذا الصدد على الضرورة الملحة بالنسبة للبلدان . وتعاونًا دوليًا أوثق
األعضاء على العمل بعزم وحزم على تعزيز التعاون فيما بينها بالنسبة لكل 
الجوانب المتعلقة بمنع اإلرهاب ومكافحته وخاصة الحرص على التنفيذ 

 .لكل النصوص القانونية القارية والدولية الصارم
 

نؤآد الحاجة إلى التمييز بين آفاح الشعوب الشرعي في سبيل التحرير وتقرير 
 .المصير والحرية واالستقالل آما يّقر به القانون الدولي ، وبين اإلرهاب

 
آما نذّآر بالمقررات ذات الصلة المصادق عليها من جانب األجهزة السياسية 

د اإلفريقي والتي تشدد على أهمية التطبيق الفعلي التفاقية منظمة الوحدة لإلتحا
ففي الدورة . المتعلق بها وخطة العمل لوالبروتوآو 1999األفريقية لعام 

وبموجب  2004في يوليو ) إثيوبيا(العادية الخامسة المنعقدة بأديس أبابا 
ع الحكومي آلف المجلس التنفيذي االجتما EX/CL/DEC/126 (V)المقرر 

المشترك الثاني الرفيع المستوي بتقييم التقدم المحرز واتخاذ القرار بخصوص 
آما قرر المجلس أن يتزامن االجتماع مع تدشين . أفضل سبل المتابعة الممكنة

 . المرآز اإلفريقي للدراسة والبحث حول اإلرهاب
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وندعو مفوضية االتحاد األفريقي إلى الحرص على عقد االجتماعات 
الحكومية المشترآة الرفيعة المستوي لمنع اإلرهاب ومكافحته في أفريقيا، 

وفي هذا السياق ، ندعو المفوضية إلى تنظيم االجتماع الحكومي . بشكل منتظم
 . المشترك الثالث

 
وفي سياق المهمة المنوطة باالجتماع الحكومي المشترك الثاني حول منع 

التاريخي ألنشطة المرآز  قاالنطالاإلرهاب ومكافحته وبغية تسجيل 
 :اإلفريقي للدراسة والبحث حول اإلرهاب ، فإننا 

 
 : تدشين المرآز اإلفريقي للدارسة والبحث حول اإلرهاب -أوال

بتدشين المرآز اإلفريقي للدراسة والبحث حول اإلرهاب، في الجزائر  نرحب
 .اء عليهالعاصمة، آإنجاز آبير ضمن جهودنا المشترآة لمنع اإلرهاب والقض

 
لفخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية  نعرب عن امتناننا

الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتفضله بقبول رئاسة حفل تدشين المرآز الذي 
 .تم خالله تسليم مفاتيح المرآز إلى مفوضية االتحاد األفريقي

 
لى مساعدتها السخية عن تشكراتنا وتقديرنا للحكومة الجزائرية ع نعرب آذلك

بمختلف الجهود  نشيدوال سيما البني التحتية الموفرة الستضافة المرآز، و
المبذولة من جانب مفوضية االتحاد اإلفريقي بالتنسيق مع الحكومة الجزائرية 

 .إلقامة المرآز وانطالقه العملي
 

د بكل المقررات ذات الصلة التي اعتمدتها األجهزة السياسية لالتحانذّآر 
،  ASSEMBLY/AU/DEC.15(II)اإلفريقي ال سيمــا المقـــررات 

EX/CL/DEC.13(II) ،EX/CL/DEC.82(IV) وEX/CL/DEC.126(V) 
وهي مقررات تتعلق بفتح المرآز اإلفريقي للدراسة والبحث حول مكافحة 

 . اإلرهاب وانطالقه العملي
 

اد اإلفريقي على أن هذا المرآز يعتبر هيكال تابعا لمفوضية اإلتح نؤآد
ولمجلس السلم واألمن، وعلى أن مهمته تتمثل في جمع المعلومات والدراسات 
والتحاليل المتعلقة باإلرهاب والجماعات اإلرهابية، على المستوى المرآزي، 

 .وتطوير برامج تدريب من خالل تنظيم برامج تدريبية ومنتديات وندوات
 

يم آامل التعاون والدعم جميع الدول األعضاء في االتحاد على تقد نحث
الدول التي لم تقم  ونحث أيضاللمرآز وآذا المشارآة في أنشطته بشكل فعلي 

بذلك على إقامة نقاط متخصصة على المستوي الوطني في أقرب وقت ممكن، 
 .للتعاون مع المرآز
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رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي إلى عرض مقترحات، بالتشاور مع  ندعو

ل هيكل المرآز والترتيبات المتعلقة بعمله الفعلي من أجل الدول األعضاء، حو
وفي انتظار ذلك، . دراستها من جانب األجهزة السياسية المختصة في االتحاد

رئيس المفوضية أيضًا إلى اتخاذ ترتيبات مؤقتة بالتشاور مع البلد  ندعو
 .المضيف لضمان انطالق نشاط المرآز بشكل فعلي وعلى جناح السرعة

 
 2005أيضا من رئيس المفوضية إعداد ميزانية مؤقتة للمرآز لعام  نطلب

قصد عرضها على الدورة غير العادية القادمة للمجلس التنفيذي المقررة في 
 .2004نوفمبر 

 
 

نداًء إلى شرآاء أفريقيا بما في ذلك المنظمات والمؤسسات الدولية  نوجه
ل للمرآز وإقامة شبكة لتبادل والمراآز المماثلة عبر العالم لتقديم الدعم الكام

 .المعلومات والتدريب والبحث واألنشطة المشترآة
 

مفوضية االتحاد األفريقي ، في انتظار تعيين أو توظيف مدير للمرآز  نوصي 
طبقًا لإلجراءات الجاري العمل بها على مستوي مفوضية االتحاد األفريقي، بأن 

نابة لشغل هذا المنصب حتى يتمكن تطلب من حكومة الجزائر توفير مدير عام باإل
 . المرآز من الشروع في ممارسة نشاطه على الفور

 
وخطة العمل  1999حالة تنفيذ اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لعام  -ثانيا

 :حول منع اإلرهاب ومكافحته في إفريقيا
 :التصديق على النصوص القانونية القارية والدولية )أ 

سبة لكل الدول األعضاء للتوقيع والتصديق أو على األهمية بالن نشدد
 1999االنضمام، حسب الوضع، إلى اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لعام 

وآل النصوص القانونية اإلقليمية والدولية المتعلقة بمنع اإلرهاب ومكافحته، 
الدول األعضاء التي لم توقع أو تصدق على هذه النصوص حتى اآلن  ونحث

 .لك، أن تقوم بذ
 

علما بالتقارير المقدمة من قبل مفوضية االتحاد اإلفريقي والدول  نحيط
األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية حول اإلجراءات المتخذة لتنفيذ 

وخطة العمل حول منع اإلرهاب  1999اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لعام 
ية قد بادرت بإقرار ونالحظ أن بعض الدول اإلفريق. ومكافحته في إفريقيا

تشريعات وطنية أو بعض األشكال من القوانين للتعامل مع المسائل المتصلة 
باإلرهاب بينما قامت أخرى بخطوات هامة لوضع األطر المؤسساتية للوقاية 

 .من اإلرهاب ومكافحته
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على المبادرات المتخذة على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية  نثني

 ةعلى وجه الخصوص بالدول اإلفريقيوننوه . فاقية وخطة العمللتنفيذ االت
التي صدقت أو التي شرعت في عملية التصديق على آل النصوص القانونية 

المتعلقة ) 12(القارية وعلى االتفاقيات الدولية والبروتوآوالت اإلثنى عشر 
 . بمنع اإلرهاب ومكافحته

 
 1999حدة اإلفريقية لعام البروتوآول الملحق باتفاقية منظمة الو )ب 

 :لمنع اإلرهاب ومكافحته
مصادقة الدورة العادية الثالثة لمنظمة الوحدة اإلفريقية على البروتوآول  نحيي

 .لمنع اإلرهاب ومكافحته 1999الملحق باتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لعام 
 

لي التفاقية بالنسبة للتطبيق الفع لعلى القيمة المضافة وأهمية البروتوآو نؤآد
 .1999عام 

 
لمنظمة الوحدة األفريقية  1999جميع الدول األطراف في اتفاقية  نناشد

 .التوقيع على البروتوآول والتصديق عليه في أقرب وقت ممكن
 

مفوضية االتحاد اإلفريقي على اتخاذ آافة اإلجراءات الضرورية  نحث
في مشاورات مع بما في ذلك الشروع  للضمان التنفيذ العاجل للبروتوآو

مجموعات اقتصادية إقليمية لتحديد األدوار واالستراتيجيات المتعلقة بتطبيق 
 .لالبروتوآو

 
 :خطة العمل حول منع اإلرهاب ومكافحته في إفريقيا )ج 

علما باإلجراءات التي اتخذتها مفوضية االتحاد اإلفريقي لضمان تنفيذ نحيط 
 خطة العمل؛

 
ستراتيجيات آاملة قابلة للدوام لمنع اإلرهاب بأن خطة العمل تعرض انقـر 

ومكافحته في إفريقيا ال سيما في مجاالت الشرطة، ومراقبة الحدود، 
واإلجراءات القضائية والتشريعية، ووقف تمويل اإلرهاب، وتبادل 

غير أننا . المعلومات، والتنسيق على المستويات اإلقليمية والقارية والدولية
ألعضاء لم تنفذ بشكل آامل التدابير والتوصيات نالحظ أن بعض الدول ا
 .الواردة في خطة العمل

 
من مفوضية اإلتحاد اإلفريقي إعداد خارطة طريق تحدد أولويات نطلب 

 .وفترات تنفيذ خطة العمل
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الدول األعضاء على التطبيق الكامل للتدابير والتوصيات  نحث آذلك
 .المتضمنة في خطة العمل

 
ام المفوضية، برعاية مجلس السلم واألمن، وطبقًا ألحكام على أهمية قي نؤآد

خطة عمل الجزائر، بإعداد قائمة أفريقية واحدة تتضمن األفراد والمجموعات 
 .والكيانات المتورطة في األعمال اإلرهابية

 
باالجتماع التشاوري المنعقد في إطار االجتماع الحكومي المشترك  نحيط علمًا

حول منع اإلرهاب ومكافحته في أفريقيا ، بين أجهزة  الرفيع المستوي الثاني
 .األمن وبعض الدول األعضاء، ونرحب بتوصيات االجتماع

 
. على أهميته بالنسبة للتعاون األفريقي المشترك والشراآة الدولية ونؤآد
القطاعات األخرى القضائية والمالية والجمرآية إلى تنظيم مثل هذه  ونشجع

 .تهااللقاءات لتنسيق أنشط
 
 :التعاون اإلقليمي  )د 

أهمية التعاون اإلقليمي في منع اإلرهاب ومكافحته وخاصة في تنفيذ  نؤآد
في هذا السياق على التعاون داخل  ونرآزالنصوص القانونية القارية الدولية، 

اإلقليم وفيما بين األقاليم في مجاالت تسهيل تبادل المعلومات، والمساعدة 
وإبرام اتفاقيات تسليم المجرمين، واستكمال أعمال الدول  القانونية المتبادلة

 .األعضاء
 

المجموعات االقتصادية اإلقليمية والمكاتب األفريقية اإلقليمية للشرطة  نشجع
وأي مؤسسات ومنظمات ذات صلة أخرى على ) انتربول(الجنائية الدولية 

المستويين إقامة نقاط متخصصة إقليمية حول اإلرهاب لتسهيل التنسيق على 
 .القاري والدولي

 
بالمبادرات المتخذة من جانب بعض الدول إلقامة نقاط وطنية  نحيط علمًا

 .وإقليمية متخصصة لمنع اإلرهاب ومكافحته
 

المجموعات االقتصادية اإلقليمية على تنسيق أنشطتها مع مفوضية  نحث
إطار  االتحاد اإلفريقي في آل جوانب منع اإلرهاب ومكافحته ال سيما في

 .بروتوآول منظمة الوحدة اإلفريقية حول منع اإلرهاب ومكافحته
 

الدول األعضاء في إطار إقليمي على االنضمام إلى اتفاقيات ثنائية  نشجع
أو متعددة األطراف بغية دعم التعاون عبر الحدود وخاصة في مجالي /و

 .المخابرات ومراقبة الحدود
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المبذولة على المستويين الوطني  المجتمع الدولي إلى دعم الجهود ندعو

واإلقليمي للقضاء على بؤر التوتر والعوامل األخرى التي تؤدي أو تسمح 
 .بتوفير مالجئ لإلرهابيين

 
 : التعاون الدولي والشراآة )هـ

بأهمية التعاون  ونّقربإعالن الشرآاء والمؤسسات الدوليين،  نحيط علما
عن تقديرنا  ونعرباإلرهاب،  الدولي والحاجة إلى بناء شراآة لمكافحة

لمشارآتهما الرفيعة المستوي في االجتماع واهتمامهما بالعمل مع البلدان 
 .األفريقية من أجل منع ومكافحة اإلرهاب والجرائم األخرى، عبر الحدود

 
الدول اإلفريقية مواصلة تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمساهمة  نناشد

 .إلرهاب بكل أشكالهفي جهوده لمنع ومكافحة ا
 

على شرآاء أفريقيا والهيئات األخرى بما في ذلك لجنة مناهضة نثني 
اإلرهاب، ومكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وصندوق النقد 

، ومنظمة الفرانكوفونية، ومنظمة المالحة ثالدولي، والبنك الدولي، والكومنول
لدولية، واإلنتربول وغيرها، على توفير البحرية الدولية، ومنظمة الجمارك ا

برامج المساعدة التقنية لصالح الدول األعضاء ومواصلة العمل في هذا 
 .السبيل

 
على الحاجة الملحة إلى تعزيز المساعدة التقنية خاصة في مجالي  نشدد

في آل مجاالت منع اإلرهاب ) المعدات والبرامج(التدريب وتوفير التجهيزات 
 .ومكافحته

 
على أهمية عقد مؤتمر دولي إلعداد مدونة سلوك حول مكافحة اإلرهاب  آدنؤ

  ASSEMBLY/AU/DEC.14 (II)على المستوى الدولي طبقا للمقرر رقم
الذي اعتمدته الدورة العادية الثانية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد 

 .2003اإلفريقي المنعقدة في مابوتو بموزمبيق في يوليو 
 

 :ر شكر وتقدير للبلد المضيفقرا -ثالثا
عن امتناننا العميق للشعب الجزائري وحكومته على حفاوة االستقبال نعرب 

 .وآرم الضيافة اللذين حظينا بهما خالل إقامتنا بالجزائر
 

 2004أآتوبر  14الجزائر العاصمة في 
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 هياآل وطرق مشروع
 المرآز األفريقي لسير عمل

 اإلرهابب الخاصةث ابحواأل اتسلدرال
 ـ
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 هياآل وطرق مشروع

 اإلرهابب الخاصةث ابحواأل اتللدراس المرآز األفريقي لسير عمل
 

 :نشاء اإل -أوال
 

يشار إليه فيما (اإلرهاب الخاصة بأنشئ المرآز األفريقي للدراسات واألبحاث  
المرآز د ب رات  ) بع ه بموجب الفصل ح ، الفق م تكوين ا ت ل  21-19آم ة عم ن خط م

االتحاد األفريقي حول منع اإلرهاب ومكافحته وتمشيًا مع المقررات ذات الصلة التي  
ـورة خاص       ي وبصـــ اد األفريق ة باالتح زة السياس دتها أجه : ةاعتم

ASSEMBLY/AU/DEC.15(II) و  EX.CL/DEC.13(II) و EX.CL/DEC.82(IV) 
 .EX.CL/DEC.126 (V)و
 

 :المقر الرئيسي -ثانيا
ة       يكو  ة الجزائري ر العاصمة ، الجمهوري . ن المقر الرئيسي للمرآز في الجزائ

د    وفور ما يتم تشغيل المرآز ، سيدخل االتحاد األفريقي في اتفاقية حول المقر مع البل
م   المضيف علي أساس ممارسات ومبادئ االتحاد األفريقي والقوانين الدولية التي تحك

 .مثل هذه االتفاقيات
 

 :ان التشغيلضع ومكو -ثالثا
اد      -1 درات االتح ز ق يكون المرآز أحد هياآل االتحاد األفريقي من أجل تعزي

ي  ه ى لعاألفريق اب ومكافحت ع اإلره ق بمن ائل تتعل ة مس يعمل . معالج وس
اب      ع اإلره ق بمن ائل تتعل ي مس ة ف ات المتقدم اث للدراس ز أبح آمرآ

 .ومكافحته في أفريقيا
اد األفريق   -2 رة في      سوف يخدم المرآز مصالح االتح وفير الخب ي من حيث ت

 .مسائل تتعلق بمنع اإلرهاب ومكافحته في أفريقيا
انون        -3 ي الق ا ف وص عليه ادئ المنص داف والمب ز باأله د المرآ يسترش

لم واألمن         اد األفريقي والبروتوآول المؤسس لمجلس الس التأسيسي لالتح
ا     ع اإلره ول من ة ح دة األفريقي ة الوح ة منظم ي ، اتفاقي اد األفريق ب لالتح

ي          دة ف ل المعتم ة العم ذلك خط ا وآ ق به ول المرف ه والبروتوآ ومكافحت
اق        2002سبتمبر  اد، ميث ررات األخرى ذات الصلة لالتح ائق والمق والوث

ا      ي انضمت إليه لة الت رى ذات الص ة األخ ائق الدولي دة والوث م المتح األم
 .البلدان األفريقية

 .لكل سنة سوف يقوم المرآز بوضع منهجه الخاص وبرنامج أنشطته -4
ة المختصة التي حددتها        -5 سوف يعمل المرآز بالتنسيق مع الجهات الوطني

 .الدول األعضاء
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 :الهدف   -رابعا
 

ي      ي ف اد األفريق درات االتح ز ق ي تعزي هام ف و اإلس ز ه ن المرآ دف م إن اله
ي   عمجال من اإلرهاب ومكافحته في أفريقيا مع الهدف النهائي الذي هو القضاء عل

دات ا ي         التهدي ة ف تقرار والتنمي لم واالس ن الس ل م اب لك كلها اإلره ي يش لت
ا ات ودراسات  .أفريقي ز معلوم ن أجل تمرآ ل م ة ، سوف يعم ذه الغاي ا له وتحقيق

دريب من خالل       رامج ت وتحليالت حول اإلرهاب ومجموعات اإلرهاب ووضع ب
ات      ات والحلق دريب واالجتماع داول الت دوليين ، ج رآاء ال اعدة الش يم ، بمس تنظ

 .الدراسية
 

 :المهام  -خامسا
ام      -1 مل مه اله، سوف تش ع أع ي الفصل الراب ه ف ار إلي دف المش ع اله يًا م تمش

 :المرآز وال تكون مقصورة علي ما يلي 
مساعدة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي علي وضع استراتيجيات  ) 1

 .لمنع اإلرهاب ومكافحته
 .جتها ونشرهاوضع تدابير التشغيل لجمع معلومات ومعال )2
اد األفريقي المعارضة      )3 توفير مشورة فنية وخبرة حول تنفيذ نظم االتح

ام    ة لع  1999لإلرهاب وبصورة خاصة اتفاقية منظمة الوحدة األفريقي
ه     ع اإلرهاب ومكافحت والبروتوآول المرفق بها ، خطة العمل بشأن من
ة       ي المتعلق اد األفريق رامج االتح ات وب ز سياس ديث وتعزي وتح

  .رهابباإل
ع         )4 ق بمن ائل تتعل ن مس لة م ول سلس ات ح دة للبيان ون قاع ع وص وض

ق بمجموعات اإلرهاب وأنشطتها       ا تتعل اإلرهاب ومكافحته ال سيما م
يالت   ات والتحل دة البيان ي قاع ول إل تم الوص وف ي ا ، س ي أفريقي ف

 .المذآورة من قبل جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي
د    )5 يق وتوحي ز التنس دول      تعزي درات ال ادة ق ي زي ة إل اييس الرامي المق

 .منع اإلرهاب ومكافحتهى لعاألعضاء 
ب  )6 ًا حس ا دوري ة وتوزيعه يالت السياس اث وتحل ات األبح دء دراس ب

) دول أعضاء (أو حسب طلب تقدمه دولة عضو /االتجاهات الراهنة و
ع         ة لمن ة أفريقي ًا ، في مجل ه دوري ه وتحليالت سيقوم المرآز بنشر أبحاث

 .هاب ومكافحتهاإلر
ة        )7 ابهة والراغب ات المش ع المؤسس اعدة م رامج المس اون وب ة التع تنمي

علي المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية في مجاالت أبحاث وجمع  
 . معلومات وتحليالت حول مسائل تتعلق بمنع اإلرهاب ومكافحته

ة   )8 ة العالمي كالت األمني ول المش ة ح ات تقاربي وث ودراس راء بح إج
 . تبطة باإلرهاب والتي تمثل تهديدًا للسلم واألمن في أفريقياالمر
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تطوير قدرة علي اإلنذار المبكر لتشجيع االستجابة المبكرة مما يتكامل   )9
 .مع مفهوم اإلدارة الوقائية لألزمات

ي أفضل           )10 ا عل ة وإسهام أفريقي رة حول آيفي ة والخب تقديم المشورة الفني
يما   وجه وعلي نحو أآثر فعالية في الحمل ة الدولية ضد اإلرهاب وال س

اد       دول األعضاء باالتح تنفيذ المواثيق الدولية ذات الصلة من جانب ال
 . األفريقي

ة   )11 إجراء دراسات وتقديم توصيات حول تعزيز وتوحيد المعايير القانوني
ة         ام المعلومات والمساعدة المتبادل ة باقتس والتعاون في األمور المتعلق

رط   رمين والش ليم المج دود  وتس ة الح ة    (ة ومراقب ك البري ي ذل ا ف بم
 . في أفريقيا) والبحرية والجوية

إجراء دراسات وتحليالت حول أفضل االستراتيجيات والوسائل لقمع      )12
 .تمويل اإلرهاب

ة     )13 دعيم المعرف ة لت تنظيم حلقات نقاشية وندوات ولقاءات وبرامج تدريبي
 .والمهارات المتعلقة بمنع اإلرهاب ومكافحته في أفريقيا

ين أن يتضمن   . تقديم تقارير سنوية حول أنشطة رئيس المفوضية  )14 ويتع
ابق      ام الس ي الع ا ف ام به م القي ي ت طة الت ن األنش ًا ع ًا مالي ر بيان التقري

 .وميزانية األنشطة المتوقعة للسنة المالية القادمة
 
اد األفريقي بشأن         -2 ا مفوضية االتح ه به د تكلف يقوم المرآز أيضا بالمهام التي ق

 .المسائل المتعلقة بمنع اإلرهاب ومكافحته في أفريقيا
 

 :إدارة العمل -سادسا
 

ز،   سمع األخذ في االعتبار الطبيعة الح -1 يتناولها المرآ اسة للقضايا التي س
سيحتفظ المرآز بدرجة من السرية واإلجراءات . وبغية حماية مصداقيته

 .علقة باإلرهاباألمنية المحكمة في جمع ونشر المعلومات والبيانات المت
ا    -2 رها أو يوزعه ي ينش ات الت مان أن المعلوم ز ض ي المرآ ين عل يتع

 .موثوق بها وقابلة للتحقق 
إجراء        -3 ة ب ة المتعلق ة واألآاديمي سيهتدي المرآز بقواعد السلوك األخالقي

 .البحوث والتحليالت
دول        -4 ع ال ي صعيد جمي تظم عل سيقوم المرآز بتنظيم ندوات علي نحو من

ع   اء لرف ز   األعض ائدة وتعزي ديات الس ة التح وعي ومواجه توي ال مس
 .الجهود الرامية إلي منع اإلرهاب ومكافحته في أفريقيا

 
 :التشكيل والهيكل -سابعا
سيرأس المرآز مدير ، يكون مسئوًال أمام رئيس المفوضية من خالل مفوض    -1

 :الوحدات التالية/وسيتألف المرآز من األقسام. السلم واألمن
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 .ليةاإلدارة والما •
 .قاعدة البيانات والتحليل •
 .البرامج والتدريب •
 .التشغيل والبحوث •

 .يساعد المدير مجلس استشاري يعينه رئيس المفوضية -2
ة -3 دات فني ة ومع ز بمكتب د المرآ يتم تزوي ة /س رامج (إلكتروني دات وب مع

 ).حاسوبية
ل     سيضع المرآز خريطة تنظيمية مفصلة لهيكله التنظيمي   -4 ا من قب تم إقراره ي

 . ة ذات الصلة لالتحاد األفريقياألجهز
 

 :التمويل -اثامن
يتم تمويل المرآز من الميزانية العادية لالتحاد األفريقي ومع ذلك ، فإنه يجوز  -1

وارد أيضا خارج إطار       –بالتشاور مع إدارة السلم واألمن   –للمرآز  حشد م
 .الميزانية لتمويل أنشطته

ه السنوية و      -2 ي المرآز إعداد ميزانيت اد     يتعين عل ي مفوضية االتح عرضها عل
 .األفريقي لبحثها والموافقة عليها من جانب أجهزة السياسات باالتحاد

 :شروط الخدمة -اتاسع
ة           تحقات المالي ك المس ي ذل ا ف ة، بم ل والخدم روف العم روط وظ تقوم ش س

 . ولوائح العاملين باالتحاد األفريقي نظمللعاملين بالمرآز، علي أساس 
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