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 مقرر
 تقرير مجلس السلم واألمن عن تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية بشأن

 ،2222للخطوات العملية نحو إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام  

 ASSEMBLY/AU/8(XXXI)الوثيقة 

 :المؤتمر إن  

مجلس السلم واألمن عن تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للخطوات العملية نحو بتقرير يحيط علما  .1
 ؛9191إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 

باإلعالن الرسمي لالحتفال بالذكرى الخمسين لمنظمة الوحدة األفريقيـة/االتحاد األفريقـي  يذكر .9
مر االتحاد بعدم ترك الحروب ، في أديس أبابا، والذي يتعهد فيه مؤت 9103مايو  95الصادر في 

بإنهاء جميع الحروب في أفريقيـا بحلـول عـام  ويلتزمعلى كاهل الجيل القادم من األفريقيين، 
الصـادر عـن الـدورة  ASSEMBLY/AU/DEC.630(XXVIII)، وكذلك مقرر المؤتمر 9191

 9107ينـاير  30-31العادية الثامنة والعشرون للمؤتمر، المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا يومي 
وخارطة الطريق الرئيسة للخطوات لعملية التي ُتتخذ من أجل إسكات البنادق في أفريقيا بحلـول 

9191 ، 
عن قلقه البالغ إزاء استمرار النزاعات القديمة واندالع نزاعات أخرى وكـذلك االنتشـار  يعرب .3

لم واألمن في أفريقيـا. المتواصل للتهديدات والسيما اإلرهاب والتطرف العنيف والتي تواجه الس
تصميمه على اتخاذ كافـة التـدابير  يؤكد مجددااستعداده لوضع حد فعلي للحروب، كما ويكرر 

الالزمة للقضاء على األسباب الرئيسية للنزاعات واألزمات التي تستمر فـي تقـويض التحـول 
 والتنمية االجتماعية واالقتصادية في القارة؛

س السلم واألمن في مناصرة تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد بالجهود التي يبذلها مجليشيد  .4
جميع الدول األعضاء على  يشجعاألفريقي حول الخطوات العملية إلسكات البنادق ودفعها قدما، و

 نـداءهيكـرر مواصلة مشاركتها في هذه المساعي من أجل تحقيق قارة خالية من النزاعـات. و
ة/اآلليات اإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني والقطـاع الخـاص للمجموعات االقتصادية اإلقليمي

والمجتمع الدولي ككل لضمان التجاوز عن الشعارات واإلسهام على نحو جماعي وبطريقة عملية 
 في تحقيق قارة خالية من النزاعات؛
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 ، بجمهوريتي زامبيا، وزيمبابوي على التوالي لكونهما أول دولتين عضويين تقـدمانيشيد أيضا .5
 يـدعوتقاريرهما الكتابية حول جهودهما في تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقـي و

 الدول األعضاء األخرى إلى محاكاة هذا المثال الجدير بالثناء؛
جميع الدول األعضاء على مواصلة إظهار المزيد من االلتزام السياسي والمشاركة األقوى يشجع  .6

لمواتية وخاصة من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمـة لمعالجـة من أجل ضمان تهيئة الظروف ا
المؤتمر على أنـه  يؤكداألسباب الرئيسية للنزاعات وإنهاء الحروب في أفريقيا. وفي هذا الصدد، 

إلسكات البنادق، بأقصى قدر ممكن  9191ينبغي استخدام الفترة المتبقية من الموعد النهائي لعام 
 .صحاب المصلحة في تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد االفريقيمن الفعالية من قبل كافة أ

بالمجموعات االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية والسيما السوق المشتركة للشرق والجنوب  يشيد .7
األفريقي والهيئة الحكومية المشتركة للتنمية والمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ومجموعة 

األفريقي وجماعة شرق أفريقيا والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، لتقـديم تنمية الجنوب 
المـؤتمر  ويشيدتقاريرها ولجهودها الدؤوبة في تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي. 

كذلك بلجنة االستخبارات والخدمات األمنية في أفريقيا ومعهد الدراسات السلمية واألمنيـة أيضـا 
لإلفادة بآخر التطورات المتعلقة بتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي. وفي هذا الصدد 

ير إلـى مجلـس السـلم المؤتمر أولئك الذين لم يقوموا بذلك، ضمان العمل على تقديم تقاريناشد 
المؤتمر  ويطلب. 9102فبراير واألمن عن خارطة الطريق الرئيسية إلى قمة االتحاد األفريقي في 

من المجموعات االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية أن يقوم كل منها بتعيين مبعوث خاص بشأن 
 ؛لطريق الرئيسية لالتحاد األفريقيتنفيذ خارطة ا

ي يبذلها مجلس السلم واألمن للمبادرة إلى صياغة مشروع قرار حـول إسـكات بالجهود الت يقر .2
 البنادق في أفريقيا وللخطوات المتخذة بما في ذلك اعتماده من قبل مجلس األمن لألمم المتحدة.

جميع الدول األعضاء البدء في التخطيط ألنشطة االحتفال بشهر العفو في أفريقيا خالل  بقوة يناشد .2
 يناشدالمقبل وضمان معرفة جميع المواطنين لهذه العملية، وفي هذا السياق،  9102شهر سبتمبر 

المؤتمر أيضا الدول األعضاء بالدعاية على نطاق واسع لالحتفال وتنفيذ شهر العفو في أفريقيـا 
بغية تعبئة المدنيين/المواطنين لتسليم أسلحتهم التي يمتلكونها بصورة غيـر قانونيـة، طوعيـا، 

بدعم مفوضية االتحـاد األفريقـي للـدول  يشيدلذلك على المجتمع،  باآلثار اإليجابية وتحفيزهم
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األعضاء في القيام باألنشطة خالل مراقبة شهر العفو األفريقي في تجميع األسلحة التي المملوكـة 
 بصورة غير شرعية.

جل تعزيز ثقافة اقتراح مجلس السلم واألمن بتضمين دراسات متعلقة بالسلم في أفريقيا من أيجيز  .01
السالم والوحدة والتسامح، في المناهج الوطنية في الدول األعضاء، في سياق خارطـة الطريـق 

المؤتمر من جميـع الـدول األعضـاء إدراج يطلب الرئيسية لالتحاد األفريقي وفي هذا الصدد، 
 دراسات ذات صلة بالسلم في مختلف مناهجها التعليمية الوطنية.

على أهمية المؤتمر  يؤكدامية إلى القضاء على األسباب الرئيسية للنزاعات، من الجهود الر كجزء .00
الدول األعضاء بتدخالت هادفة لمنع االتجار عبر الحدود، بما فـي ذلـك تعزيـز التعـاون  قيام

األـمني بين الدول والشرطة المجتمعية لمكافحة تنقل اإلرهابيين واالتجـار باألسـلحة والبشـر 
ت المالية غير المشروعة وغير ذلك من السلع المهربة مما يسهم في إشـعال والمخدرات والتدفقا

االستفادة من آليات التعـاون االسـتخباراتي ويؤكد المؤتمر على ضرورة النزاعات في أفريقيا. 
والشرطي الدولية واإلقليمية القائمة وتعزيزها، وخاصة مـن خـالل آليـة للتعـاون الشـرطي 

المؤتمر بحكومة الجزائر على ما تقدمه من دعـم والسـيما  يشيدد، )األفريبول(. وفي هذا الصد
التدريب على استخدام النظام األفريقي لالتصاالت الشرطية وتوفير معدات االتصاالت من أجـل 

 تفعيل النظام األفريقي لالتصاالت الشرطية في جميع الدول األعضاء؛
وحـدة بإنشاء  ويرح بن األمني اإلقليمي، تعزيز التعاو الرامية إلىبالمفوضية على جهودها يشيد  .09

شرق أفريقيا للدمج واالتصال في أوغندا من أجل تعزيز قدرات مكافحة اإلرهاب في شرق أفريقيا 
المؤتمر جميع الدول األعضـاء فـي عمليـة  يدعوكجزء من عملية جيبوتي. وفي هذا الصدد، 

 إلى التعجيل بنشر موظفيها في الوحدة.جيبوتي 
إلى وضع التدابير والقدرات الالزمة إلدارة مخزونات جميع المؤسسات األمنية  لحاجةعلى ا ديشد  .03

وتحسـين  المادية،وتعزيز الهياكل  والمساءلة،بما في ذلك إنشاء أطر للمحاسبة  بفعالية،المسلحة 
 المفرط؛ممارسات شراء األسلحة والتخلص منها لمنع التراكم 

 المختلفة،زع سالح المدنيين من خالل معالجة العوامل جميع الدول األعضاء على تعزيز ن يشجع .04
الطلب على حيازة واستخدام  مما يزيد األمن،ال سيما الفقر واالستبعاد والتهميش والبطالة وانعدام 

الدول  المؤتمر جميع حثي الصدد،تمشيا مع شهر العفو األفريقي. وفي هذا  المدنيين،األسلحة بين 
 والتخفيف العمل،عة من التدخالت بما في ذلك مشاريع خلق فرص األعضاء على النظر في مجمو
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وتوفير بدائل اقتصادية  والتقليدية،وتعزيز آليات العدالة والمصالحة الرسمية  المناخ،تغير آثار من 
متابعـة  ويؤكد على أهميـةوتغيير القيم الثقافية التي تتغاضى عن العنف.  اإلجرامية،لألنشطة 

تنفيذ التدخالت الفعالة والمملوكة وطنيا لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج الجهود الرامية إلى 
 ،النزاع انتهاء كجزء من جهود تحقيق االستقرار والتنمية في مرحلة ما بعد

 النزاعاتعلى الضرورة الحتمية والمطلقة للدول األعضاء لتعزيز الدبلوماسية الوقائية ومنع  يؤكد .05
 القارة؛السلم واألمن في  البنادق وتعزيزإلى إسكات  الجهود الرامية إطار في

على أهمية مشاركة النساء والشباب في الدورة الكاملة لعمليات السالم فـي القـارة بهـدف  يؤكد .06
خارطة الطريق الرئيسية لالتحـاد  ضمان إدراج الحاجة إلى النساء والشباب بشكل كامل في تنفيذ

للسالم واألمن في أفريقيا  أجندة المرأةنتائج القارية لرصد على إطار ال بالتصديقيرحب  األفريقي.
من جانب الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية ورفع التقارير عنها 

الدول األعضـاء وأصـحاب  وفاءكأداة لتعزيز  وإقليمية،التي وضعت بالفعل خطط عمل وطنية 
المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن في أفريقيا وفي معالجـة قضـايا تزامات لالباالمصلحة اآلخرين 

 العقاب؛اإلفالت من 
من خالل مفوضـية االتحـاد  واألمن،األعضاء تقديم تقارير إلى مجلس السلم  جميع الدول يناشد .17

 لجميـع الـالزماالهتمـام  األفريقي وإيالءتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد  عن اإلفريقي،
وهـي  األفريقـي،ب الرئيسية الخمسة التي تم دمجها في خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد الجوان

بهدف تمكين أفريقيا وشعبها من  والقانونية،الجوانب البيئية و واالقتصادية،السياسية واالجتماعية 
 األفريقـي ومعالجـةرؤية االتجاهات الفعلية في عملية تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحـاد 

 .في الوقت المناسب كلما وأينما ظهرتالفجوات 
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