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ورشة عمل صحفية رفيعة المستوى
حول المنظومة األفريقية لمسمم واألمن
التقرير الختامي

مقدمة:
 -2اُفتتحت يوم  3نوفمبر  3122بمقر االتحاد األفريقي في أديس أبابا ،ورشة العمل
الصحفية الرفيعة المستوى حول المنظومة األفريقية لمسمم واألمن التي نظمتيا مديرية

اإلعالم واالتصال باالشتراك مع إدارة السمم واألمن وبالشراكة مع الشبكة الفرانكفونية
لمبحوث حول عمميات السمم .وقد حضرىا ما يزيد عن  91مشاركاً من بينيم عدة

صحفيين بارزين قدموا من جميع أنحاء أفريقيا ،وكذلك خبراء في االتصال واإلعالم

ومسؤولون عن االتصال في المجموعات االقتصادية اإلقميمية وأجيزة االتحاد األفريقي.
كان اليدف من ىذه الورشة التي استغرقت ثالثة أيام ،توعية المشاركين حول آليات
السمم واألمن وأدوات وتسيير أجيزة صنع القرار في االتحاد األفريقي .واليدف من ذلك
ىو تحسين فيميم لدور االتحاد األفريقي في مجال السمم واألمن ،وبخاصة المنظومة
األفريقية لمسمم واألمن ،بما يسمح بانعكاس أنشطتو وبرامجو خالل تغطيتيم لمسائل
السمم واألمن عبر القارة.
مراسم االفتتاح
 -3عند إشرافيا عمى افتتاح ورشة العمل ،نقمت مديرة االتصال واإلعالم السيدة حبيبو
ماجيري الشيخ ،تحيات وتشجيعات رئيس المفوضية الدكتور جان بينج إلى المشاركين،
ورحبت بانضماميم لجيود االتحاد األفريقي في تبنى إعالم سمس ويتسم بالمصداقية
ويخدم السمم واألمن عبر القارة .وأكدت عمى أنو باستطاعة المشاركين ،خالل الثالثة
أيام من المناقشات ،التحدث بحرية مع خبراء المفوضية في شؤون السمم واألمن بروح
من الصراحة والشفافية.
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 -4في كممة قرأتيا السيدة رودا بييس توموسيمي ،مفوضية االتحاد األفريقي المكمفة
باالقتصاد الريفي والزراعة ،نيابة عن رئيس المفوضية السيد جان بينج  ،دعا رئيس
المفوضية إلى إقامة حوار مفتوح وشفاف خالل ىذه الورشة .وأشار السيد جان بينج في
كممتو إلى دور وسائل اإلعالم األفريقية في تعزيز السمم عبر القارة .وحث الصحفيين
عمى الثبات في انتقاداتيم البناءة وفي نفس الوقت الحفاظ عمى استقالليتيم وحيادىم
واخالقيم المينية .وأكد ليم أيضا إرادة المفوضية في العمل سوياً مع وسائل اإلعالم

األفريقية عمى تجسيد طموحاتيا وخططيا الرامية إلى تعزيز السمم واألمن لما فيو خير
القارة قاطبة .وحيا رئيس المفوضية ،من ناحية أخرى ،مشروع إنشاء شبكة لمصحفيين
لتعزيز السمم واألمن في أفريقيا (نت بييس) ،وىو المشروع المسجل في جدول أعمال
الورشة.
 -5في الكممة التي ألقاىا خالل الجمسة االفتتاحية ،صرح المستشار والقنصل بسفارة كندا
وممثل الشبكة الفرانكفونية لمبحوث حول عمميات السمم السيد كريستوفر ىول ،أن االتحاد
األفريقي وشركائو مثل كندا ،يجمعيم التزام مشترك بالعمل عمى إقامة حوكمة فعالة
وشاممة وتعزيز السمم واالستقرار الدوليين .وأكد اقتناع كندا بأنو من واجب االتحاد
السًباق إلى التفاعل مع األزمات اإلقميمية واألول من يصدر عنو رد
األفريقي أن يكون ً
الفعل ،وذلك من خالل اقتراح الحمول الضرورية وتنسيق جيود منع وادارة النزاعات.
وأضاف أن كندا جد سعيدة بدعم ىذه الورشة التي ترمى إلى رفع وعى وتفيم القارة
بخصوص مشاركة االتحاد األفريقي في تسوية مسائل السمم واألمن.
أعمال ورشة العمل:
المجنة  :1المنظومة األفريقية لمسمم واألمن:
 -6جرى افتتاح الطاولة المستديرة األولى المخصصة لركائز المنظومة األفريقية لمسمم
واألمن ،بتقديم عرض حول عممية اتخاذ القرار في االتحاد األفريقي (من جانب السيدة
عيساتوا حياتو طال ،خبيرة مجمس السمم واألمن) .وجرى أيضا تقديم عروض أخرى
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حول سير العمل في مجمس السمم واألمن (من جانب السيد أدمور كامبوزي ،سكرتير
مجمس السمم واألمن ،وحول مجموعة الحكماء (من جانب السيد قاسم خميس ،سكرتير
مجموعة الحكماء) ،وحول النظام القاري لإلنذار المبكر (من جانب السيدة شيويت
ىايمو ،خبيرة النظام القاري لإلنذار المبكر).
 -7تركزت المناقشات عمى المسائل اآلتية:
( )2قدرة هيئة الحكماء عمى اجتناب تصعيد جديد لألزمات المندلعة في أفريقيا،
عمى أن يؤخذ في ا العتبار أن ميمة مجموعة الحكماء تتمثل أكثر في
ممارسة دور الوقاية وليس في ممارسة الوساطة بصفة كاممة.
( )3مسألة تمويل السالم :أشار عدة متدخمين إلى أن األمر يتعمق بمشكمة من
المشاكل الرئيسية التي تواجو المنظومة األفريقية لمسمم واألمن .واقترح في
المقام األول أن يقوم االتحاد األفريقي برفع المخصصات المالية المقررة في
الميزانية العادية ،لمواجية ىذه المشكمة.
( )4صنع القرار ،والمواقف األفريقية الموحدة والتدخل االجنبي في أفريقيا:
أشار المتحدثون إلى أن ىناك سبباً رئيسياً لضعف ق اررات االتحاد األفريقي

خالل تدخالتو في مجال السمم واألمن وجرى في ىذا اإلطار بحث الوضع

الخاص في ليبيا مثاال والسبب األول ىو حالة اإلنقسام الموجود بين
األفريقيين أنفسيـ ـ ـ ـ ـم ،وألنو ال توجد في أفريقيا قوى عظمى ولكن دول مييمنة
مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا والجزائر.
( )5تشغيل النظام القاري لإلنذار المبكر :أشار الخبير إلى أن ىذا النظام لم
يكن جاى اًز خالل انتفاضة تونس ،وكان غير قادر عمى التنبؤ بتطورىا نظ اًر
لضعف المعمومات حول األحداث الظرفية والييكمية .وتشكل ىذه المسألة أحد

التحديات لمنظام القاري لإلنذار المبكر .حيث يعتبر نظام جمع المعطيات
تزل في طور اإلنجاز في أفريقيا .وقد حاول النظام القاري
ومراقبتيا عممية ال ا
لإلنذار المبكر جمع المعمومات وتحميل التوجيات واحتماالت النزاعات في
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البمدان العربية ،وذلك بغية عرض مقترحات في ىذا الشأن عمى السمطات
المختصة في االتحاد األفريقي بما يسمح لو من التفاعل معيا بصفة مالئمة.
التوصيات:
 -8عمى إثر ىذه الجمسة ،اقترح االجتماع بأن تقوم البمدان األفريقية التي ليا اإلمكانات
والسيما القدرات العسكرية واالقتصادية والمالية والموجستية ،بتوحيد صفوفيا من أجل
قطع الطريق أمام التدخل األجنبي.
المجنة  :2المنظومة األفريقية لمسمم واألمن (تابع):
 -9تواصل عمى مستوى المجنة الثانية تقديم العروض حول ركائز المنظومة األفريقية لمسمم
واألمن /وىكذا تم تقديم عرض حول القوة األفريقية الجاىزة (من جانب السيد شيخ دمبمى
المكمف بالتخطيط) ،وحول الصندوق األفريقي لمسمم (من السيد أديمو بيودون ،رئيس
قسم المالية إلدارة السمم واألمن).
 -:دارت المناقشات التي تبعت ىذين العرضين ،حول التبعية المالية لممنظومة األفريقية
لمسمم واألمن بصفة عامة والقوة األفريقية الجاىزة بصفة خاصة ،تجاه المانحين
األجانب ،وحول الحاجة الممحة إلى إصالح الميزانية الداخمية لالتحاد األفريقي بما
يسمح التكفل بتمويل عممياتو ،وحول مراجعة مفيوم القوة األفريقية الجاىزة عمى أن تؤخذ
في االعتبار الدروس المستخمصة من الميام الجارية حالياً ومن تمرين "آماني أفريكا"

لعام .3121

 -21أطمع المتدخمون المشاركين ،عمى مختمف اإلجراءات المتخذة من جانب المفوضية
لمواجية التحديات المالية .وبالفعل فإن المخصصات المالية أصبحت ضئيمة ويخشى
أال يكون االتحاد األفريقي قاد اًر عمى تنفيذ رؤيتو حول عمميات حفظ السالم .وأشاروا

إلى الجيود التي تبذليا إدارة المالية بما في ذلك اتخاذ مجموعة من اإلجراءات

المبتكرة والتدريجية التي من شأنيا أن تسمح بتحسين إدارة مواردىا المالية .وتجدر
اإلشارة إلى أن إجراءات التقشف التي اتخذتيا المفوضية منذ بداية السنة تشكل جزءاً

من ىذه العممية.
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 -22من ناحية أخرى ،فإن مفيوم القوة األفريقية الجاىزة كما يحددىا البروتوكول حول
إنشاء مجمس السمم واألمن ،ينشئ في الواقع قوة جاىزة ذات عناصر مدنية وعسكرية
تكون عمى استعداد لالنتشار السريع خالل مواعيد مناسبة .كما أن وحدات القوة
األفريقية الجاىزة متوفرة أيضا بالنسبة لمدول األعضاء في االتحاد األفريقي ويحكميا
بروتوكول تفاىم بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات
اإلقميمية ويتم في ىذه الوثيقة تحديد الشروط التي يمكن بموجبيا استخدام ىذه
القدرات.
التوصيات:
 -23أوصت المجنة ،في ىذا الشأن  ،وسائل اإلعالم (وبخاصة األفريقية منيا) وعناصر
المنظومة األفريقية لمسمم واألمن ،بتعزيز تعاونيا مستقبال حول القيم المشتركة لالتحاد
األفريقي .ويتعين عمييا كذلك أن ترفع من مشاركتيا في أنشطة ىذه المنظومة بصفة
عامة .وىذا ما يتطمب تعزيز الشراكة بين االتحاد األفريقي ووسائل اإلعالم حتى
تكون ليا شفافية أكبر وصدى أوسع ألنشطتيا في مجال السمم واألمن.
المجنة  :3فهم تنظيم وهيكل إدارة السمم واألمن لالتحاد األفريقي:
 -24ترك ز عرض السيد السفير رمضان لعمامرة مفوض السمم واألمن ،عمى حالة السمم
واألمن في أفريقيا ،وعمى سياسة الدفاع المشترك ،وعمى سياسة األمن ،وكذلك عمى
العالقات بين االتحاد األفريقي ومنظمة األمم المتحدة التي تقوم عمى تقاسم األعباء.
 -25بحثت المجنة المسائل الرئيسية اآلتية:
( )1االغتيال المزعوم ألثنين من الصحفيين في الصومال من جانب قوات البعثة
األفريقية في الصومال ،والغياب المزعوم لتحقيق من جانب االتحاد األفريقي.

تم إطالع الحاضرين عمى أن االتحاد األفريقي قد أجرى تحقيقاً عمى إثر ىذا

الحادث ،والحظوا أن قوات البعثة األفريقية في الصومال تتحمل جانباً من

المسؤولية وليست الكتيبة البوروندية كما تم اإلعالن عن ذلك من قبل .وُذكر
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أن البعثة األفريقية في الصومال ميمتيا حماية جميع المدنيين بما فييم
الصحفيون ،غير أن ىذه القوات تنقصيا الوسائل الضرورية لتنفيذ ميمتيا
بصفة فعالة.
( )2يبدو أن اآلليات اإلقميمية تتمتع بفعالية أكبر وتؤثر بالتالي عمى دور االتحاد
األفريقي عبر القارة  ،خالل عممياتو ،وال سيما عند بروز أطراف غير تقميدية
في بعض حاالت النزاع كما ىو الشأن في شمال أفريقيا والصومال .ويقر
بروتوكول مجمس السمم واألمن بتفوق االتحاد األفريقي عمى االليات اإلقميمية،
عمى غرار مجمس األمن لألمم المتحدة الذي يشرف عمى آليات إقميمية أخرى
تقوم ىي أيضا بتنفيذ عمميات إقميمية .وفي الواقع ،ىناك نظام يضمن
المصمحة المتبادلة والتكامل.
( )3الحكم المسبق الصادر عموماً في التغطية اإلعالمية ألنشطة االتحاد األفريقي.

يبدو أن االتحاد األفريقي ال يزال يعتبر منظمة الوحدة األفريقية .بالنسبة لميبيا،
تم التركيز عمى البحث عن تسوية سممية عن طريق التفاوض بينما أن المئات
األشخاص كانوا يقتمون .وفي ىذا اإلطار استعرضت المراحل الزمنية التي

ميزت تدخل االتحاد األفريقي في ليبيا .ورأى المتدخمون أن االتحاد األفريقي
كان يمكنو أن يفعل الكثير لو كان يمتمك عقيدة مالئمة وآلية مناسبة لمتدخل
الميداني في مثل ىذه الحاالت .ومن الضروري أيضا النظر إلى أن االتحاد
األفريقي يشكل منظمة فيما بين الحكومات تتصرف حسب رضاء الحكومات
وموافقتيا.
( )4المشكمة الناشئة عن اإلرهاب في بمدان الساحل نتيجة انتشار األسمحة ما وراء
الحدود الميبية والوضع العام في شمال أفريقيا .سبق لمجمس السمم واألمن أن
اقترح تنظيم لقاء بين السمطات الميبية الجديدة والبمدان المجاورة لبحث الوضع.

في انتظار ذلك يسعى االتحاد األفريقي إلى فتح مكتب لو في ليبيا يكمف
بالعمل مع منظمة األمم المتحدة وشركاء آخرين من أجل ضمان السمم .
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( )5فشل تعيين  12111جندياً لمصومال رغم أن االتحاد األفريقي يضم  54دولة
عضواً .إن السبب في ذلك ال يعود إلى ضعف إرادة الدول األعضاء في
المساىمة في ىذه القوة ،وانما في ضعف المساندة الموجستية .وأشير إلى أن

ىناك تقدماً تم اإلحراز عميو في الصومال وأن حركة الشباب ىي بصدد

خسارة الحرب .وقد تعززت المكاسب المحرز عمييا ،وتم التوقيع عمى خارطة

الطريق يوم  7سبتمبر  3122في مقديشيو بحيث تم تسجيل تقدم نحو إيجاد
تسوية سياسية.
( )6التفكير في حمول أفريقية لممشاكل األفريقية .إن مبدأ الالمباالة نشأ خالل
اإلبادة الجماعية التي شيدتيا رواندا .فعمى الرغم من وجود منظمة األمم

المتحدة ،قرر قادة االتحاد األفريقي بأنو من واجب أفريقيا أن تحل مشاكميا
بنفسيا .وقد أدرج ىذا المفيوم في القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي عند
تأسيس االتحاد األفريقي .في ىذا الشأن تقوم أفريقيا اآلن بتطوير شراكات
بناءة عمى أساس المصالح المتبادلة .
( )7كيف ينبغي مواجهة مسألة تغيير الحكومات بصفة غير دستورية إثر
االنتفاضات األخيرة في شمال أفريقيا؟ بعد أن لوحظ أن نصوص االتحاد
األفريقي تعتبر ناقصة في ىذا الشأن  ،شرعت مجموعة الحكماء في التفكير
في ىذه المسألة .وقد تقرر عقد اجتماع ليذا الغرض في ديسمبر .3122
( )8مشكمة تمويل أنشطة االتحاد األفريقي ،بالنظر لتبعية االتحاد األفريقي بشكل
كبير جدا تجاه شركائو.

( )9تردد االتحاد األفريقي في االعتراف بالثورة في ليبيا ،حتى بعد سقوط طرابمس.
( )21اتهام االتحاد األفريقي باالنحياز إلى جانب القذافي .يعتبر ىذا االتيام وجية
نظر خاطئة .إن ليبيا لم تكن البمد الوحيد الذي كان يساىم بشكل ممموس في
ميزانية االتحاد األفريقي ،وال البمد العضو الوحيد النشط في الشؤون األفريقية.
فخالل مبادرة االتحاد األفريقي لتسوية األزمة في ليبيا ،بذل قادة االتحاد
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األفريقي كل ما في وسعيم إلقناع القذافي باالستماع لشعبو .وأجرى االتحاد
األفريقي مباحثات مع الطرفين في ىذا االتجاه.
التوصيات:
 -26يتعين عمى أفريقيا أن تضاعف من جيودىا في مجال الوقاية من النزاعات ،وتعزيز
التكامل اإلقميمي ،وتحسين التنمية االقتصادية واالجتماعية ،مع التشديد عمى تحقيق
استقاللية الشباب بصفة خاصة.
 -27ينبغي مراجعة وثائق االتحاد األفريقي حول تغييرات الحكومات بصفة غير دستورية
بغية التوصل إلى وضع عقيدة فعالة وآلية لمتدخل .ويتعين أيضا عمى الدول
األعضاء أن تحترم دساتيرىا.
 -28ينبغي كذلك لمدول األعضاء أن تصدق وتنفذ وتتحكم في نصوص االتحاد األفريقي
المتعمقة بالتجارة غير المشروعة لألسمحة الخفيفة ،والمتاجرة بالمخدرات ،ومكافحة
اإلرىاب.
 -29إن تشغيل القوة األفريقية الجاىزة وآليات اإلنذار المبكر بصفة كاممة ،ينبغي أن
يتحقق كما ىو مقرر ويتعين أيضا ضمان تنفيذ خارطة الطريق لممنظومة األفريقية
لمسمم واألمن (  ،) 3124 – 3122من أجل تعزيز العالقات مع المجموعات
االقتصادية اإلقميمية.
 -2:ينبغي ألفريقيا أن تساىم بقدر أكبر عمى المستوى الموجيستي  ،في العمميات الخاصة
بيا .ليذا  ،يتعين عمى الدول األعضاء أن تبرىن عمى التزام أكبر وتبذل الجيود
الضرورية لحشد الموارد الوطنية.
 -31ينبغي لمدول األفريقية األعضاء في مجمس األمن في منظمة األمم المتحدة أن تمح
بصفة أقوى عمى إنجاز أجندة مجمس السمم واألمن ،ضمن منظمة األمم المتحدة.
المجنة  :4التعاون بين االتحاد األفريقي والشركاء الدوليين ومسائل أخرى:
 -32دارت أعمال ىذه المجنة لبحث الشراكات االستراتيجية بين االتحاد األفريقي
والمنظمات الدولية األخرى (مداخمة السيد أمادو ديوينج ،خبير مجمس السمم واألمن)،
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وحول التعاون بين االتحاد األفريقي ومنظمات المجتمع الدولي من خالل اتفاق
لفينجستون (مداخمة السيدة ناصيرة رقية ،خبيرة مجمس السمم واألمن) ،وحول العالقات
بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية (مداخمة السيدة اليزبيت شوج،
خبيرة قانونية والسيد رحمت مومودو ،موظف المجموعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا لدى االتحاد األفريقي) ،وحول حماية الصحفيين في حاالت النزاع (مداخمة
السيدة كاترين جاندر ،رئيسة بعثة المجنة الدولية لمصميب األحمر لدى االتحاد
األفريقي).
أبرزت المداخالت خالل الجمسة المالحظات الرئيسية اآلتية:
 -33تعتبر المنظومة األفريقية لمسمم واألمن ىيئة معروفة في أوروبا أكثر ما ىي معروفة
في أفريقيا .ويقوم بتمويميا بشكل واسع شركاء االتحاد األفريقي .فما ىو إذن دور
الصحفيين في تغيير ىذا الوضع؟
 -34يعتبر التعاون بين المجموعات االقتصادية اإلقميمية ومفوضية االتحاد األفريقي قوياً،

غير أن ىناك تعاوناً أقل فيما بين األقاليم .فكيف يمكن تغيير ذلك من وجية النظر
الييكمية ؟

 -35تم اسماع صوت االتحاد األفريقي نوعاً ما خالل األزمة في كوت ديفوار ،وبخاصة
عندما ىددت المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بالتدخل في ىذا البمد .ولكن
ذلك توقف بمجرد أن بدأت فرنسا ىجوميا .وكان الوضع آنذاك أسوأ مما كان في
ليبيا نظ ار ألن صوت االتحاد األفريقي لم يستمع إليو بينما كان صوت الحمف
األطمسي يدوي في العالم.
 -36كيف يمكن لمنظمات المجتمع الدولي ووسائل اإلعالم أن تتدخل عمى المستوى
الوطني في مجال ضمان حقوق اإلنسان ،ومسائل السمم واألمن ،عندما تعترضيا
صعوبات لمقيام بذلك.
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المجنة  :5إدارة مسائل السمم واألمن :دراسة الحاالت الخاصة بميبيا وكوت ديفوار
والسودان والصومال:

 -37خصصت أعمال ىذه الجمسة لما قام بو االتحاد األفريقي من نشاط خالل األزمات
والنزاعات التي اندلعت في ليبيا وكوت ديفوار والسودان والصومال.
 -38بشأن الصومال :ركز المتحدث (السيد وافوال وامنييني ،مساعد الممثل الخاص
لالتحاد األفريقي ،عمى التحديات الناشئة عن تطورات النزاع ،وعمى ضعف القدرات
(ليس لمقوات العسكرية قدرة جوية وال بحرية وحتى مجرد آليات مناسبة لمواجية
التمرد) ،وعمى العجز في التمويل .وأشار إلى أن عممية السالم دخمت اآلن مرحمة
أقوى من أي وقت مضى بفضل االىتمام الذي تحظى بو من جانب المجتمع الدولى.
والتوقيع عمى خارطة الطريق مؤخ اًر بين األطراف المعنية في الصومال التي منحت

األولوية إلى مسائل إعادة البناء والحكم الرشيد وتقديم المساعدة .ويسعى االتحاد
األفريقي إلى إرسال قوات إضافية تسمح لمبعثة األفريقية بتغطية كامل أنحاء البالد.

 -39بشأن السودان :أشار المتحدث (السيد السفير محمود خان ،رئيس مكتب االتحاد
األفريقي في السودان) إلى أن الوضع األمني في دارفور قد تحسن بفضل بعثة األمم
المتحدة واالتحاد األفريقي في دارفور .وقد شارك االتحاد األفريقي في مباحثات
السالم من خالل تعيين السيد باصولي .وتم التوقيع عمى اتفاق الدوحة لمسالم في
دارفور الذي يجري تنفيذه حاليا بفضل المساعي الحميدة لالتحاد األفريقي .وأنشأ
مجمس السمم واألمن عام  3119مجموعة رفيعة المستوى تتألف من الرؤساء السابقين
امبيكي وأبو بكر بويويا الذين عرضوا

تقري اًر قدموا فيو تحميال شامال لألزمة

السودانية .وقد مدد االتحاد األفريقي واليتيم التي أضيف إلييا تنفيذ اتفاق السالم
الشامل.

 -3:بشأن ليبيا :صرح المتدخل (السيد داوت توجا ،محمل سياسي) أن االنتفاضة في ليبيا
تعتبر أحد األحداث التي حظيت بتغطية واسعة من جانب وسائل اإلعالم وذلك من
بين سائر االنتفاضات الشعبية في شمال أفريقيا .غير أن الجانب العسكري ليذه
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األحداث حظيت بتغطية أوسع مقارنة بالجانب السياسي ،مما أخفى دور االتحاد
األفريقي في ىذه األزمة .ووصف المتحدث أحداث ليبيا بأنيا نداء من أجل
الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان .ولكن األزمة تطورت مع األسف لتتخذ بعدًا

عسكرياً بينما اعتقد االتحاد األفريقي أنيا أزمة سياسية بالدرجة األولي تحتاج إلى
تسوية سياسية .في الختام أعرب عن أسفو لمطريقة التي سمكتيا وسائل اإلعالم في

عرقمة عمل االتحاد األفريقي خالل األزمة.
 -41بشأن كوت ديفوار :قدم المتحدث (السيد ماثيو كنواني ،محمل سياسي) عرضاً تاريخياً
عن عمل االتحاد األفريقي ،وقال أن األزمات قيد البحث قد نشأت عن غياب
الديمقراطية وعن الحكم السيئ في ىذه البمدان .وأضاف أن االتحاد األفريقي لن يقدر
عمى التنبؤ بيذا النوع من األزمات إال إذا دخل حيز التنفيذ الميثاق حول االنتخابات
والديمقراطية والحكم الرشيد.
 -42سادت المناقشات المواضيع اآلتية:
 لم يكن لالتحاد األفريقي أي موقف وال صوت حول ليبيا وبخاصة فيما يتعمقباالعتراف بالمجمس الوطني االنتقالي؛

 تصور دور االتحاد األفريقي ومكانتو في األزمات كما ىو الشأن في ليبيا وشمالأفريقيا بصفة عامة  ،وكوت ديفوار؛

 -الدور الذي لعبو الحمف األطمسي لمقضاء عمى نظام القذافي؛

 -كيف عرقل وأحبط الحمف األطمسي عمل االتحاد األفريقي في ليبيا؛

 ىل استخمص االتحاد األفريقي الدرس من ىذه األزمات حتى يكون قاد اًر عمىاتخاذ موقف سريع في المستقبل؟

المجنة  :6سرد لألحداث خالل األ زمات:
 -43خالل أعمال ىذه المجنة شرح االتحاد األفريقي (مداخمة السيد القاسم وان ،مدير إدارة
السمم واألمن) مخاوفو من عدم القدرة عمى الحصول عمى المعمومة عند اندالع أزمة
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في القارة .إذ لوحظ إن أحد التحديات الكبرى لالتصال حول مسائل السمم واألمن
يكمن بالفعل في عدم وضوح الرؤية بين صناع السمم واألمن ورجال اإلعالم الذين
يعرقمون نشر المعمومة وسط الجميور .فبينما يحبذ الصحفيون األخبار الجديدة ولما
ليا من إثارة ولو مؤقتة ،فإن خبراء السمم واألمن يفضمون أن المرور بطريق بطيء
ودقيق يسمح بالتحقق والتأكد  ،من معموماتيم ،عمى غرار ما يدور خالل المفاوضات
السياسية واالجتماعية .وان ىذا التآني في نشر المعمومة ال يروق لمصحفيين .رداً

عمى ذلك ،قدم السيد ديديان ديوه (مسؤول برنامج اإلعالم في المنظمة الدولية
الفرانكفونية) ،بعض اإلرشادات حول الطريقة التي يمكن بيا االتحاد األفريقي تحسين
إعالمو وبالتالي تحسين صورتو .واقترح بعض أساليب التفكير في الكيفية التي يمكن
بيا لالتحاد األفريقي أن يساىم في تقديم وجية نظر أفريقية حول األحداث األفريقية.
التوصيات:
 -44بعد ىذه العروض الوجيزة اتيح لممشاركين تقديم التوصيات اآلتية:
( )1توصيات إلى االتحاد األفريقي:
 تحسين مضمون موقع االتحاد األفريقي عمى شبكة اإلنترنت (الويب) ،إلنشاء
أداة فعالة لتقاسم المعمومة ،مما سيسمح لالتحاد بالتفاعل مع مختمف األطراف
ومع الجميور وتمبية احتياجاتو .وينبغي ليذا الموقع أن يسمح بتسييل
الوصول إلى بعض الوثائق مثل التقارير المرحمية والتسوية ،وتقارير متابعة ما
يتم إح ارزه من تقدم ،والبيانات الصادرة عن االجتماعات ،وعمميات التحديث
بصفة عامة ،بما يعكس بوضوح جيود االتحاد األفريقي نحو بناء السالم
واألمن واالستقرار؛
 إنشاء شبكة لمصحفيين تكون عمى اتصال مباشر مع إدارة السمم واألمن
لتسييل تبادل المعمومات؛
 تحسين وتعزيز الوصول إلى مصادر الخبر؛
 استعمال وسائل اإلعالم االجتماعية والتكنولوجيات الحديثة؛
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 بناء اليوية األفريقية من خالل التغطية اإلعالمية؛
 التعجيل برد الفعل ؛
 زيادة عدد المتحدثين باسم االتحاد األفريقي والعاممين في مجال اإلعالم؛
 تحسين نظام المصادقة الداخمية في االتحاد األفريقي لضمان نشر الخبر في
موعده؛
 التوفيق بين مواقيت رجال اإلعالم ومواقيت االتحاد األفريقي؛
 تشجيع ثقافة االتصال داخل االتحاد األفريقي؛
 إضفاء صبغة مؤسسية عمى الجيات المختصة باالتصال في الدول
األعضاء؛
 تنظيم مؤتمرات بواسطة الفيديو بالشراكة مع و ازرات الخارجية أو الشؤون
األفريقية؛
 تنظيم موائد غداء صحفية مع مسؤولى االتحاد األفريقي؛
 تعزيز الشراكات مع وسائل اإلعالم األفريقية الخ...؛
 تقوية تبادل المعمومات بين أقاليم القارة الخمسة واألفريقيين في الميجر؛
 بناء وتعزيز قدرات وسائل اإلعالم حول مسائل السمم واألمن؛
 تقديم موقع "الويب" الجديد التابع إلدارة السمم واألمن  ،إلى الصحفيين قبل
غيرىم من الجميور؛
 تنظيم ورشة عمل لمسؤولي االتحاد األفريقي حول طريقة االتصال؛
 القيام بدراسة شاممة حول سياسة اإلعالم في االتحاد األفريقي؛
 االستفادة من تجربة وخبرة الصحفيين الذين شاركوا في ورشة العمل؛
 إقامة اتصاالت منتظمة مع الصحفيين حتى عند عدم وجود أخبار ميمة
لإلعالن عنيا؛
 دعوة الصحفيين إلى القيام بزيارات ميدانية لقوات االتحاد األفريقي العاممة في
بعض البمدان (البعثة األفريقية في الصومال وبعثة األمم المتحدة واالتحاد
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األفريقي في دارفور) وكذلك تبادل الزيارات بما فييا خارج مقر االتحاد
األفريقي ؛
 إدراج موضوع السمم واألمن في برامج مدارس الصحافة؛
 مساندة عمميات البحث والتنمية المتعمقة بمسائل السمم واألمن في الجامعات
األفريقية؛
 مساندة إنشاء وسائل اإلعالم األفريقية؛
 إنشاء قاعدة لممعطيات عمى شبكة اإلنترنت بواسطة المعدات السمعية
البصرية ،يتم العمل بيا في الوقت المناسب عمى موقع اإلنترنت الجديد إلدارة
السمم واألمن؛
 مساندة إنشاء موقع اإلنترنت لمصحفيين من أجل السمم واألمن مع ربط
االتصال بموقع االتحاد األفريقي؛
 التأكد من أن نشر البيانات الصحفية يتم في نفس الوقت بمغات العمل األربع
المستعممة في االتحاد األفريقي.
( )2توصيات إلى وسائل اإلعالم:
 تحمل القادة األفريقيين عمى مساندة ق اررات ومواقف االتحاد األفريقي
إنشاء شبكة إنترنت لمصحفيين من أجل السمم واألمن (نت بيس) في أفريقيا:
 -45بعد تقديم الييكل الذي اقترحو االتحاد األفريقي إلنشاء شبكة نت بيس ،انقسم
المشاركون إلى عدة مجموعات لمناقشة المواضيع اآلتية :ىيكل تسيير الشبكة،
األنشطة المقترحة وخطة العمل لعام  ،3123وآليات وقنوات االتصال .كما انتخبوا
ىيئة مكتب الشبكة.
 -46فيما يمي تقارير مجموعات العمل:
المجموعة  : 1هيكل الشبكة:
تم االتفاق عمى ما يمي:
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بشأن هيكل الشبكة:
ُ حددت مناطق الشبكة كاآلتي :الشمال  ،الشرق ،الغرب ،الجنوب ،الوسط،
الميجر؛
 ينبغي أن تكون كل منطقة ممثمة بعضوين في وحدة التنسيق القارية .ويقوم
ىؤالء األعضاء بتنسيق أنشطة الشبكة عمى المستوى اإلقميمي .ويتم تعيين
منسق وطني لمشبكة لكل بمد؛
 ينبغي أن تضم القيادة نائباً لمرئيس وسكرتي اًر؛
 يقع مقر الشبكة بمقر االتحاد األفريقي.
بشأن مقاييس االنضمام:
 إن المينيين/والعاممين في الصحافة ىم وحدىم األعضاء في الشبكة؛
 يمكن لممتخصصين في مجال اإلعالم والعاممين في مجال السمم ،أن يكونوا
أعضاء منتسبين .أما المؤسسات فيي تتمتع بصفة الشريك في الشبكة.
بشأن مزايا االنضمام:

 ينبغي لالتحاد األفريقي تسييل برامج تعزيز قدرات أعضاء الشبكة؛
 يرخص ألعضاء الشبكة المشاركة في الجمسات العامة لالتحاد األفريقي؛
 ينبغي قبول جميع الصحفيين لممنافسة عمى الجائزة التي سيتم تأسيسيا من
جانب شبكة االتحاد األفريقي "نت بيس"؛
 تُمنح الجائزة لمختمف فئات الصحفيين (الصحافة المكتوبة والمسموعة
والمنظورة ،وعمى االنترنت).
بشأن األعباء المسندة لوحدة التنسيق:
 تتولى وحدة/مكتب التنسيق إعداد قواعد اإلجراءات الخاصة بالشبكة؛
 ينبغي لوحدة /مكتب التنسيق إقامة شراكات مع العاممين في مجال السمم
واألمن عبر القارة وخارجيا.
 تساعد وحدة/مكتب التنسيق الصحفيين عمى تغطية مسائل السمم واألمن؛

Page 16

 تعتبر وحدة/مكتب التنسيق ىمزة وصل بين الشبكة واالتحاد األفريقي؛
 تقوم وحدة/مكتب التنسيق بتعزيز قدرات الصحفيين في مجال السمم واألمن؛
 تحرص وحدة/مكتب التنسيق عمى ممارسة األنشطة من جانب الفروع اإلقميمية
والوطنية؛
 إن أعضاء وحدة/مكتب التنسيق وكذلك الفروع اإلقميمية ،والجيات
المتخصصة باالتصال عمى المستوى الوطني ،يتم انتخابيم لفترة سنتين قابمة
لمتجديد؛
 تجتمع وحدة/مكتب التنسيق قبيل انعقاد قمة االتحاد األفريقي التي تعقد مرتين
في السنة.
بشأن مسألة ديمومة الشبكة:
 ينبغي لالتحاد األفريقي أن يضمن ديمومة الشبكة من خالل تمويل مشاركة
أعضاء الشبكة في االجتماعات؛
 إقامة شراكات مع المؤسسات من أجل تقديم الدعم ليا بما في ذلك التمويل
والمساندة الفنية (التدريب).
المجموعة  :2األنشطة المقترحة وخطة العمل لعام :2112
اتفق المشاركون عمى ما يمي:
بشأن العضوية في الشبكة:
 جميع الصحفيين العاممين في ميدان السمم ؛
 الصحفيون المنخرطون في االتحادات والمنظمات الصحفية.
بشأن الجدول الزمني:

 يتم انتخاب األعضاء في  2مارس 3123؛
 يكون شير مايو  3123مناسبة لعقد لقاء بين األعضاء؛
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بشأن التمويل:
 سيتم توعية الشركاء مثل اليونسكو ،حول أنشطة الشبكة؛
 ستوجو الدعوة إلى الشركاء االتحاد األفريقي ،إلى تمويل أنشطة الشبكة؛
 ينبغي لالتحاد األفريقي تقديم مساندتو إلى الشبكة.
بشأن التدريب:

 ينبغي لمشبكة تعبئة مدارس الصحافة لكي تدرج في برامجيا تغطية مسائل
السمم واألمن.

بشأن جائزة شبكة "نت بيس":

 ينبغي لمجائزة أن تكون عبارة عن مكافأة سنوية؛
 ينبغي أن يصل مبمغ الجائزة إلى حوالي 11ر 6111دوالر أمريكي ،بحيث
تحتوى عمى تجييزات مثل أجيزة الكومبيوتر .ويتم تتويج الفائزين من جانب
االتحاد األفريقي؛
 عمى المستوى الوطني ،ينبغي أن تبمغ الجائزة حوالي  2111دوالر أمريكي؛
 ينبغي لالتحاد األفريقي أن يحرص عمى حماية الصحفيين ،وصياغة ونشر
تقرير سنوي حول وضع الصحفيين عبر القارة.

المجموعة  :3آليات وقنوات االتصال:
اتفق المشاركون عمى ما يمي:
 وضع قائمة لمنشر عن طريق البريد اإللكتروني؛
 فتح مناقشات عمى شبكة "فيس بوك" وعمى شبكات اجتماعية أخرى؛
 نشر مجمة ربع سنوية متخصصة في مسائل السمم واألمن بأفريقيا؛
 فتح موقع واب حول مسائل السمم واألمن في القارة؛
 المشاركة في األنشطة المرتبطة باليوم العالمي حول األسمحة الخفيفة
والصغيرة ،وبأيام خاصة أخرى؛
 تشجيع مشاركة الدول األعضاء في أنشطة الشبكة عمى المستوى الوطني؛
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 إقامة شراكة مع الشبكات األخرى العاممة في مجاالت مماثمة.
انتخاب أعضاء وحدة/مكتب التنسيق القاري:
ُ -47انتخبت الشخصيات اآلتية في لجنة توجيو مكتب/وحدة التنسيق القاري:
الرئيسة :السيدة أودواك أميمو ،متخصصة في اإلعالم ،منطقة الشرق.
نائب الرئيس :السيد فانسان لكيشمانا  ،راديو اسنجانيرو  ،بوروندي ،منطقة الوسط
السكرتير :السيد نيكوال أبينا  ،مجمة األفريقيين في الميجر.
منطقة الشمال:
 )2السيد ديدا جدنا – موريتانيا (يومية نواكشوط)
 )3السيد احمد خميفة – ليبيا (تمفزيون ليبيا الحرة)
منطقة الغرب:

 )2السيد ىامبي سيسي – جميورية مالي (لوسكوربيون)
 )3السيد مالكوم جوزيف – ليبيريا (مركز البحوث الصحفية وتعزيز السالم)

منطقة الشرق:
 )2السيد قدار عمى درانييو – جيبوتي (راديو وتمفزيون جيبوتي)
 )3السيدة أودواك اميمو – كينيا (متخصصة في اإلعالم)
منطقة الوسط:
 )2فانسات نيكيشمانا – بوروندي (راديو اسنجانيرو)
 )3السيد برنارديزو نزيبوي – غينيا االستوائية (مدير عام الصحافة الدولية – و ازرة
األخبار).

Page 19

منطقة الجنوب:
 )2السيد ويزدوم مدزون جاييري – زيمبابوي (نيوز داي)
 )3السيد لونجي داويتي – جنوب أفريقيا (قناة أفريقيا و () SABC
المهجر:

 )2السيد نيكوال أبينا (مجمة األفريقيين في الميجر)
 )3السيد ماليسا شيرمام (تمفزيون صوت أفريقيا)
الخاتمة:

 -48عمى إثر اعماليا ،اعتمدت ورشة العمل إعالناً يرفق بيذا التقرير.

 -49اقترح االجتماع تسجيل ىذا التقرير في جدول أعمال القمة الـ  29التي ستعقد في
نياية يناير . 3123
 -4:كما أن مشروع مقرر حول ثقافة السمم في أفريقيا ،الذي بحثو المشاركون في أعمال
الورشة  ،سيعرض عمى المجمس التنفيذي لالتحاد األفريقي وعمى مؤتمر االتحاد.
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