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 ماترة ف في والتنمية اإلاعمار اعادةإل األفريقي االتحاد سياسة تنشيط وتفعيل بشأن

 الجةلمع المستدامة للحلول التكيف تدابيرو العملية السياسات خيارات: بعد النزاع

  أفريقيا في القسري النزوح حدياتلت الرئيسية األسباب

 (العربية مصر جمهورية اقترحته بند)
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 اراتخي: النزاع بعد ما فترة في والتنمية اإلاعمار إلاعادة األفريقي االتحاد سياسة وتفعيل تنشيط بشأن

 لقسريا النزوح لتحديات الرئيسية األسباب لمعالجة المستدامة للحلول التكيف وتدابير العملية السياسات

  أفريقيا في

 (العربية مصر جمهورية اقترحته بند)

 

 السياق 

 ةمباشراسات انعك تداعياته على تترتب حيث ،رفريقياأل الملحة التحديات أحد يشكل القسري النزوح يزال ال .1

 .القاري السالم استدامة على

 من ة،الجذري أسبابها لمعالجة حاجة هناك تزال ال. القسري النزوح لمعالجة مبادرات عدة تنفيذ تم حين رفي .2

 لخارجةا المناطق رفي سيما ال ومكيفة، وعملية مستدامة سياسية وتدابير خيارات على يقوم شامل نهج خالل

 طارإ رفي قوية أساسا  النزاع بعد ما رفترة رفي والتنمية اإلعمار إعادة سياسة إطار يورفر حيث ،النزاع من

 .التحديات هذه مثل مواجهةل االنتكاس منع

 إنشاء رمص اقترحت ،أرفريقيا رفي السالم جهود على والحفاظ السالم ببناء المستمر مصر التزام رفي إطار .3

المنظومة  قدرة وتعزيز لتكميل النزاع بعد ما رفترة رفي والتنمية اإلعمار إلعادة األرفريقي االتحاد مركز

مؤتمر  يمقرر إن . منه الخارجة أو النزاعب المتأثرة ةاألرفريقي البلدان دعم من أجل واألمن للسلماألرفريقية 

 ، بشأن إنشاء المركز،2111الصادر رفي يناير  Assembly/AU/Dec.351(XVI))االتحاد األرفريقي 
 مصر عرض قبولبشأن  2112 يوليو رفي الصادر  Assembly/AU/Dec.710(XXXI)) والمقرر

 رفترة يرف والتنمية اإلعمار إعادة بشأن األرفريقي االتحاد سياسة لتفعيلمهمة  خطوات نشكالي الستضارفته،

 .القارة رفي والتنمية اإلعمار إعادة جهود وملكية أكبر التزاموالتعبير عن  النزاع،  بعد ما
 

 لجهود ريقياأرف ملكية تعزيز إلى رفقط يؤدي لن األرفريقي االتحاد جانب من واستباقية بروًزا األكثر الدور إن .4

 راكاتالش من المزيد إقامة رفي أيًضا سيساعد بل القارة، رفي النزاع بعد مارفترة  رفي والتنمية اإلعمار إعادة

المنبر الذي  نم سيستفيدون الذين الرئيسيين، واإلقليميين الدوليين الشركاء مع والمتوازنة اإلستراتيجية

إعادة  مشاريعو برامج وتنفيذ المشاركة استراتيجيات تصميم عند والتكامل التماسك لضمانتقوده أرفريقيا 

 وأ أرفريقيا رفي النزاعمن  المتأثرة الفرعية والمناطق البلدان رفي اإلعمار والتنمية رفي رفترة ما بعد النزاع 

 .منه الخارجة
 

 :المبادرة نطاق
ً نطاق أوسع مبادرة إطالق مصر تود ،األرفريقي االتحاد رئاسة أولويات من وكجزء السياق هذا إطار رفي .5  ا

 النزاع عدب ما رفترة رفيلسياسة االتحاد األرفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية  اإلطارية السياسة دعائم لتحديث

 فعليةال واالحتياجات السالم على والحفاظ السالم بناء بشأن المتطور الدولي الخطاب مع مواءمتها أجل من

 م واألمناألرفريقية للسللمنظومة ل أعمق وقيادة ملكية يكفل بما ،أرفريقيا رفي النزاعات من الخارجة للبلدان

 الجهودو وإعادة اإلعمار السالم بناءالمشاركات رفي   رفي التماسك من المزيد وتشجيع احتياجاتها، وتلبية

 .اإلقليمية ودون واإلقليمية الدوليةالمستويات على 
 

 عمليةو ملموسة نتائج إلظهار ورفرصة مصداقيةتعطيها س محددة، سياقات رفيتجربة تطبيق المبادرة  إن  .6

ً  األكثر الفرعية المناطق من األقل على واحدة رفي الواقع أرض على  .القارة رفي تحديا
 

ة المجموعات االقتصادي ومع األرفريقي االتحاد رفي الجوهرية المناقشات تعميق رفي المبادرة هذه ستساعد .7

 لسالما على والحفاظ السالم بناء حول مشترك أرفريقي مجتمع خلق أجل مناإلقليمية / اآلليات اإلقليمية 
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القادمة  عمليةلا رفي القيادة ممارسة على أرفريقيا ولمساعدة الصلة، ذات الدولية المحارفل رفي تطويره يتم بحيث

 .2121 عاممنظومتها  بناء السالم رفي مراجعة األمم المتحدة  ل
 

 مصمي رفي تقع ،النزاع من الخارجة المناطق رفي سيما ال القسري، نزوحلل الجذرية األسباب معالجة إن .2

 ضمن ريالقس النزوح عواملالعدد الهائل من  حل دمج رفيجب ، المستدام السالم لتحقيق بالنسبة أما. المبادرة

 .النزاع بعد ما رفترة رفي تطبيقه سيتم الذيإعادة اإلعمار والتنمية رفي رفترة ما النزاع   عمل إطار
 

ن ،  لكي تسفر عالنزاع عن خارجة مختلفة مناطق رفي وحيد نهج أي تطبيق يمكن ال أنه إلى اإلشارة رغم .9

 سواء ركةالمشت العوامل تحديد إمكانية عن كشفت المستفادة والدروس المتأنية الدراسة أن إال ،نتائج دقيقة

إعادة  مل ع إطار مع التكيفية السياسة خيارات بين أو ،النزاع اندالع إلى أدت التي الدارفعة العوامل بين من

 .السالم على الحفاظ إلى أدىالذي   والتنمية رفي رفترة ما بعد النزاعاإلعمار 
 

 شديدالت مع النزاع، منخارجة  حالة كل خصوصيات لمراعاة تكيّفيًا، نهًجا المبادرة تتبنى السبب ولهذا .11

إعادة  ملع إطار رفي تضمينها ليتم السياسات، مع للتكيف شاملة وخيارات تدابير اتخاذ إلى الحاجة على

نتكاسة تفادي اال: متمثل رفي نهائي استراتيجي هدف تحقيق مع ،اإلعمار والتنمية رفي رفترة ما بعد النزاع

 .النزاعإلى دائرة 
 

 :خطوة تجريبيةك الساحل منطقة: واالستشارات األولي اإلاعداد
 

 آثار من هاعلي يترتب وما ،أرفريقيا مناطق من العديد تواجه التيالمتعددة  للتحديات ونظراً  السياق هذا رفي .11

 االتحاد سياسةتظهر ه يجب أن أن مصر اقترحت وخارجها، القارة أنحاء جميع رفي واألمن السلم على

 بينها نم المناطق، هذه رفي االستراتيجية والشراكة ةاألرفريقي الملكية هذه مثل الجديد مركزالو األرفريقي

ً . الساحل منطقة  االتحاد وحكومات دول رؤساء مؤتمر رئاسة لتولي والتحضير الغاية لهذه وتحقيقا

 وحفظ النزاعات لحل الدولي القاهرة مركز المصرية، الخارجية وزارة نظمت ، 2119 عام رفي األرفريقي

 القاهرة رفي 2112 أكتوبر 16 و 15 رفي التنمية، أجل من لشراكةل المصريالمركز و ،السالم وبناء السالم

 رفي لنزاعا بعد ما رفترة رفي والتنمية اإلعمار عادةاألرفريقي إلاالتحاد  سياسة تفعيل: "بعنوان عمل ورشة

 ".طريق المضي قدما رسم: الساحل منطقة

 

ً  مقيدة غير استنتاجات إلى العمل حلقة توصلت .12 ً  فيدةم تكون أنبل يمكن  ،منطقة معينة رفي جغرارفيا  أيضا

 :يلي ما االستنتاجات هذه بين منو. النزاع من الخارجة األخرى المناطق رفي
 

 من تزيد ومالي الساحل منطقة رفي واألمن السلم لتحديات واإلقليمية األبعاد والمتعددة المعقدة الطبيعة (أ

 ؛طويل األمد وتنمية سالم إلى مداأل قصيرال االستقرار تحويل مهمة تعقيد
 

 األوسع الدولي واالستراتيجي السياسي االلتزام ترجمة رفي أرفريقيا ينتظر الذي الحقيقي التحدي يتمثل (ب

 مع االستقرار، لعدم الجذرية األسباب تعالج ملموسة ومشاريع برامج إلى الساحل منطقةتجاه 

 المناطق؛ هذه رفي المحلية واالحتياجات المهمشة الحدودية المناطق على خاص بشكل التركيز
 

 يزتعز إلى تهدف رائدة برامج لوضع أولوية الساحل لمنطقة الدولية المساعدة تعطي أن ينبغي (ج

 ذاهو. والحوكمة االقتصادية والتنمية األمن قطاعات رفي والمحلية الوطنية والقدرات المؤسسات

 المنطقة؛ رفي الجماعية استثماراتنا واستمرارية استدامة لضمان أساسي نهج
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 يعجم ذلك رفي بما الرائدة، البرامج هذه لتصميمالمستخدم " اإلنسان"الذي محوره  لنهجل ينبغي (د

 كوني أن ذلك سيضمنو. والشباب المرأة لتمكين األولوية يعطي أن والمناطق، المحلية المجتمعات

 الطويل؛ المدى على تحويلي تأثير المنطقة مع للشراكة
 

 يتأت أن يجب ال العاجلة، االحتياجات ومعالجة األرواح إنقاذ رفي أهميتها رغم اإلنسانية، المساعدة (ه

 عم المشاركة على القدرة تطوير أو التنظيمي، الهيكل أو ،"التأسيس" أو" البديل" حساب على

 يةالتحويل القدرة مجاالت رفي أولوية ذا استثمارا األجل طويلة االستدامة تتطلب. المنطقة بلدان

 والحوكمة؛
 

 لةطوي والتنمية اإلعمار إعادة استراتيجية رفي البرنامجية والموارد المشاركات ترتكز أن يجب (و

 يمكن موارد وتوجيه تعبئة الضروري من ولذلك،. المناطق من وغيرها الساحل منطقة رفي األجل

 بعضمويل ت إمكانية النظر رفي ويجب. المنطقة رفي السالم بناء برامج لتنفيذ ومستدامة بها التنبؤ

 لتابعا السالم صندوقبواسطة  الطويل المدى على اإلعمار وإعادة السالم بناءل التجريبية برامجال

 .البرامج لهذه ةاألرفريقي الملكية لتعميق وذلك ،األرفريقي لالتحاد
 

 ،عنمية رفي رفترة ما بعد النزاتادة اإلعمار والإعب المعني الجديد األرفريقي االتحاد مركز يكون أن ينبغي .13

 .الشركاء دعمتوسيع و تنظيم خاللها من يمكن دعامة بمثابة مصر، القاهرة، ستضيفهست الذي
 

 :إلى المركز يهدف .14
 

 السياسات نحو الموجهة األدلة، على القائمة البحوث إجراء. 

 الفرص أو/  و االنتكاس، ومخاطر ،عات الناشئةاومحركات النز ،للنزاع الجذرية األسباب تحليل 

 السالم؛ بناء لتعزيز

 البرنامجية لألغراض حتياجاتلال استراتيجية تقييمات إجراء. 

 بالقطاعات؛ الخاصة الخبراء قوائم وضع 

 الموارد تعبئة على اللجنة قدرة وتعزيز الموارد تعبئة. 

 المشاريع وتنفيذ الثالثية للبرامج المحتملين الشركاء تحديد. 

 وانبوالج العابرة للحدود التحديات على خاص بشكل التركيز مع األثر سريعة مشاريع تنفيذ 

 .نطاقها توسيع إمكانية مع السالم، لبناء اإلقليمية

 نبشأ إلقليميةوا نيةوطلوا لمحليةا يعرللمشا بالنسبة دراتلقا ءبنا ةطنشأ نم هارغيو تيبادرلتا ذتنفي 

 .روعلمشا وإدارة ملسالا ءبناو رفي رفترة ما بعد النزاعإعادة اإلعمار والتنمية 

 وتنفيذ الرامية إلى وضع جهودها رفي والقارية واإلقليمية الوطنية الفاعلة الجهات مساعدة 

 .إعادة اإلعمار والتنمية رفي رفترة ما بعد النزاع وسياسات استراتيجيات
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 مقرر مشروع

 عدب فترة ما في والتنمية اإلاعمار إلاعادة األفريقي االتحاد وتفعيل سياسة تنشيط "بشأن

مستدامة من أجل معالجة  تكيف لحلول وتدابير اعملية ةسياس خيارات: والتنمية النزااعات

 من بين أمور أخرى" ،أفريقيا في القسري النزوح لتحّديات الجذرية األسباب
 

 إن المؤتمر،

 عادةإل اإلرفريقي االتحاد سياسة وتفعيلتنشيط  عملية إطالق العربية مصر جمهوريةمقترح ب يشيد .1

 بناء بشأن المتطور الدولي الخطاب مع امواءمتهو والتنمية النزاعات بعد رفترة ما رفي والتنمية اإلعمار

 ؛أرفريقيا رفينزاعات  من الخارجة للبلدان الفعلية واالحتياجات والحفاظ عليه السالم
 رفريقياأل االتحادعلى مستوى  موضوعية مناقشات إطالق العربية مصر جمهورية بمقترح أيضا يشيد  .2

 بناء أنبشوحد م أرفريقي موقف صياغة أجل مناآلليات اإلقليمية /اإلقليمية االقتصادية المجموعات ومع

 السالم لبناء المتحدة األمم لمنظومة المقبلة االستعراض عملية إطار رفيتقديمه ل يهعل والحفاظ السالم

 ؛2222 عام رفي
 يومي ةالقاهر رفي العربية مصر جمهورية حكومة استضارفتها التي العمل لورشة تقديره اعن بالغ يعرب .3

بعد  رفترة ما رفي والتنمية اإلعمار االتحاد األرفريقي إلعادة سياسة حول "تفعيل 2212 أكتوبر 11و 11

 المذكورة؛ العمل ورشة توصيات على يوافقو" مسار المستقبل رسم: الساحل منطقة النزاعات رفي
 اتالمقترحللمضي قدما بهذه  العربية مصر جمهورية مع وثيق بشكل تعمل أن المفوضية من يطلب .4

 ثينوالثال الخامسة العادية الدورة إلى الصدد هذا رفي المحرز التقدم عن تقريرا تقدم وأن أعاله المذكورة

 ؛2212 يونيو 22و 22، يومي النيجر نيامي، رفي المقرر عقدها التنفيذي للمجلس
 جمهورية من المقدم العرض قبولبشأن  (Assembly/AU/Dec.710 (XXXI)) مقرره يستحضر .1

 والتنمية رفي رفترة ما بعد النزاعات التحاد األرفريقي إلعادة اإلعماراركز م الستضارفة العربية مصر

 األرفريقية الملكية لتعزيز قاري كمنبر 2212 عام رفي المركزالتعجيل بتفعيل  المفوضية من يطلبو

 إعادة اإلعمار والتنمية رفي رفترة ما بعد النزاعات؛ ألنشطة
 طويلةال اتتحديلل الجذرية ألسبابلمعالجة ا تكيف وتدابير عملية ةسياس خيارات إلى الحاجة على يشدد .1

 ؛عالةرف مستدامة حلول إلى التوصل بهدفمن بين أمور أخرى وذلك  أرفريقيا رفي القسرينزوح لل األمد
 تفعيلو تنشيط إلى لدعوة، باالعربية مصر جمهورية رئيس السيسي، الفتاح عبد رفخامة السيد يكلّف .2

 رفي رفترة ما بعد النزعات. والتنمية اإلعمار عادةإل رفريقياأل االتحاد سياسة
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