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 م واألمن في أفريقيامشروع تقرير مجمس السمم واألمن عن أنشطته وحالة السم

 
 مقدمة -أوال
 27ك 26منذ الدكرة العادية الثالثة كالعشريف لمؤتمر االتحاد األفريقي المنعقدة يكمي  .1

، في مبلبك، غينيا االستكائية، ظؿ مجمس السمـ كاألمف دؤكبا في جيكده الرامية 2014يكليك 
في نفس ك جديدة في أفريقيا. إلى معالجة كؿ مف أكضاع النزاعات كاألزمات القديمة العيد كال

المجمس بظيكر ظكاىر اإلرىاب، التطرؼ العنيؼ، العنؼ المرتبط  اعترؼالسياؽ، 
باالنتخابات، التدفقات المالية غير المشركعة كتصاعد حاالت عدـ المساكاة مف بيف أمكر 

ف أسس السمـ كاألمف في القارة. في ىذا السياؽ، عقد مجمس السمـ كاألم يقكضاخرل، مما 
 أكضاع النزاعات كاألزمات، ككذلؾ المسائؿ الكاردة أدناه.حكؿ متباحث لاجتماعا  39
   
خبلؿ الفترة قيد الدراسة، بحث مجمس السمـ كاألمف أكضاع النزاع التالية: بكركينا  .2

جميكرية الككنغك الديمقراطية، ليبيا، فاسك، جميكرية أفريقيا الكسطى، دارفكر )السكداف(، 
ساحؿ، مكزمبيؽ )التطكرات السياسية السائدة آنذاؾ في البمد(، الصكماؿ، مالي/منطقة ال

كال في غرب ببحث المجمس أيضا مسائؿ انتشار إبك الكضع بيف السكداف كجنكب السكداف. 
أفريقيا كجماعة  اإلرىابية، ككذلؾ المسائؿ المكاضيعية التالية كغيرىا مف المسائؿ: االتجار 

ة ذات الصمة في غرب ككسط أفريقيا، الكضع اإلنساني في بالمخدرات كالجرائـ المنظم
مكافحة اإلرىاب كالتطرؼ ك  ، منعجميكرية أفريقيا الكسطى، جنكب السكداف كمنطقة الساحؿ

 -العنيؼ في أفريقيا، العنؼ الجنسي في أكضاع النزاع في أفريقيا، المنع الييكمي لمنزاعات
يا، مصادر انعداـ االستقرار في أفريقيا: أكضاع ىشة في أفريقب الدكؿ التي تمر  تقكية

التركيز عمى مسائؿ المرأة، السمـ كاألمف كحاالت التفاكت  ،األسباب الجذرية كاالستجابات
 في الدخؿ كالتدفقات المالية غير المشركعة كمنع النزاعات المرتبطة باالنتخابات في أفريقيا.

ة الدكلية لمصميب األحمر كلجنة عقد المجمس أيضا اجتماعات تشاكرية مع رئيس المجنك 
حفظ السبلـ لؤلمـ المتحدة، كما عقد اجتماعا تشاكريا غير رسمي مع األعضاء غير 
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الدائميف لمجمس األمف لؤلمـ المتحدة )المنتيية كالياتيـ كالمبتدئة كالياتيـ معا( في إطار 
 مف بركتكككلو. 17المادة 

   
أعضاء االتحاد األفريقي في س اجتماعات المجم لحضكردعي إضافة إلى ذلؾ،  .3

بعض مجمس األمف لؤلمـ المتحدة، ـ لؤلمـ المتحدة، األعضاء الدائمكف في مجمس األم
المجتمع المدني، المجمكعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية،  مف بمداف، منظمات ال

دارتيا كتسكيتيا، شركاء االتحاد األفريقي كأصحاب الم  اآلحركفصمحة لمنع النزاعات كا 
كذلؾ بأكضاع النزاعات كاألزمات، ككذلؾ بالمسائؿ المكاضيعية المذككرة أعبله،  كف المعني

كفقا ألحكاـ البركتكككؿ المتعمؽ بإنشاء مجمس السمـ كاألمف لبلتحاد األفريقي، كتمشيا مع 
 الممارسة المتبعة في المجمس.

، حسبما كمؼ بذلؾ بعض رؤساء مجمس السمـ كاألمف أجرل عبلكة عمى ذلؾ،  .4
الفيديك مع المجنة السياسية كاألمنية لبلتحاد األكركبي، بغية تبادؿ ب مداكالتالمجمس، 

التعاكف بيف  تعزيزكجيات النظر حكؿ المسائؿ المختمفة ذات االىتماـ المشترؾ، بيدؼ 
ي إطار مجمس السمـ كاألمف لبلتحاد األفريقي كالمجنة السياسية كاألمنية لبلتحاد األكركبي ف

 مف بركتكككؿ المجمس. 17المادة 
 
يقدَّـ إلى مؤتمر االتحاد ىذا التقرير الصادر عف مجمس السمـ كاألمف عف أنشطتو  .5

ؼ( مف بركتكككؿ المجمس. يغطي التقرير )7كحالة السمـ كاألمف في أفريقيا كفقا لممادة 
اكؿ عمى التكالي: )أ( . كينقسـ إلى ثبلثة أقساـ تتن2015إلى يناير  2014الفترة مف يكليك 

التكقيع كالتصديؽ عمى بركتكككؿ المجمس، العضكية في المجمس، كالرئاسة المتناكبة 
لممجمس؛ )ب( األنشطة التي قاـ بيا المجمس في إطار أداء التفكيض المسند إليو مف يكليك 

؛ ك)ج( نبذة عامة عف حالة السمـ كاألمف في القارة مف يكليك 2015إلى يناير  2014
  .2015إلى يناير  2014

 
المستجدات في التوقيع والتصديق عمى بروتوكول المجمس، العضوية في المجمس  -ثانيا 

  والرئاسة المتناوبة لممجمس
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( دكلة، 54، كقعت عميو أربع كخمسكف )2002منذ اعتماد البركتكككؿ في يكليك  .6

دكؿ التالية عمى ( دكلة. كقعت ال49كأربعكف ) تسعبينما كقعت عمييا مع التصديؽ 
، جميكرية أفريقيا الكسطىجميكرية الرأس األخضر،  لكف لـ تصدؽ عمييا بعد:البركتكككؿ 

 السكداف.  كجنكب، ليبيريا، الككنغك الديمقراطية 
   
( عضكا 15فيما يتعمؽ بالعضكية، يتككف مجمس السمـ كاألمف مف خمسة عشر ) .7

( مف البركتكككؿ. كىـ منتخبكف عمى النحك 1)5حقكؽ متساكية، تمشيا مع المادة ب يتمتعكف 
أعضاء لكالية ثبلث سنكات. كفيما  5أعضاء لكالية سنتيف ك (10) انتخاب عشرة التالي:

عضاء مجمس السمـ كاألمف حسب الترتيب األبجدم بالمغة اإلنجميزية: أليمي القائمة الحالية 
مبيا، غينيا، ليبيا، مكزمبيؽ*، الجزائر*، بكركندم، تشاد، غينيا االستكائية*، إثيكبيا، جا

 .1ناميبيا، النيجر، نيجيريا*، جنكب أفريقيا، تنزانيا كأكغندا*
 

مف قكاعد إجراءات مجمس السمـ كاألمف، يتناكب  23إضافة إلى ذلؾ، ككفقا لمقاعدة  .8
أعضاء المجمس عمى رئاستو شيريا حسب الترتيب األبجدم اإلنجميزم ألسمائيـ. كعميو، 

 قيد الدراسة، يتـ التناكب عمى رئاسة المجمس عمى النحك التالي:خبلؿ الفترة ف
 

 2014يكليك     الجزائر -
 2014أغسطس     بكركندم: -
 2014سبتمبر     تشاد -
 20142أكتكبر     إثيكبيا: -
 2014نكفمبر    غينيا االستكائية: -
 2014ديسمبر     جامبيا: -
 2015يناير     غينيا: -

                                                           
1
 اعضاء المجلس مع والية ثالخ سنىات إلى جشير النجمة )*(   

2
 جبادلث إثيىبيا وغينيا، بمىفقة المجلس، شهري رئاسحهما للمجلس  
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مع الممارسة المتبعة، يقدـ الرئيس المبتدئة كاليتو تجدر اإلشارة إلى أنو، تمشيا  .9
 ألخذبرنامج عمؿ مؤقتا ليقـك المجمس ببحثو كاعتماده. كتتـ مراجعة البرنامج عند االقتضاء 

   المعني.خبلؿ الشير في االعتبار التطكرات الناشئة 
 

 األنشطة الشهرية لممجمس –ثالثا 
 

الجمهورية ، تحت رئاسة 4102وليو أنشطة مجمس السمم واألمن خالل شهر ي ألف(
 الشعبية الجزائرية الديمقراطية

   
. 2014يكليك  1تكلت الجميكرية الشعبية الجزائرية الديمقراطية رئاسة المجمس في  .10

 445خبلؿ ىذا الشير، ترأست الجزائر ثبلثة اجتماعات  لممجمس، كتحديدا: مف االجتماع الػ
 .447إلى االجتماع الػ

 
  445االجتماع الػ(أ

  
، قاـ المجمس ببحث كاعتماد 2014يكليك  3المنعقد في  445خبلؿ اجتماعو الػ .11

 2014برنامج العمؿ المؤقت  لشير يكليك 
 

 446االجتماع الػ  (ب
 

، بحث المجمس التقرير عف 2014يكليك  9المنعقد في  446خبلؿ اجتماعو الػ .12
بلتحاد لممية اليجينة تنفيذ التفكيض المسند إلى العك مختمؼ جكانب الكضع في دارفكر 

يكنيك  30إلى  2014أبريؿ  1ناميد(، الذم يغطي الفترة مف يك األمـ المتحدة )ال –األفريقي 
اليكناميد في دارفكر، بغية  كجكد. في ىذا الصدد، أكد المجمس مجددا أىمية استمرار 2014

الستقرار المساىمة في حماية المدنييف كالمضي قدما بجيكد البحث عف السمـ كاألمف كا
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شيرا إضافيا،  12كالمصالحة في ذلؾ اإلقميـ. كتبعا لذلؾ، قرر المجمس أف يمّدد، لفترة 
  PSC/PR/Comm.(LXXIX)في بيانوكضح التفكيض المسند إلى اليكناميد حسبما ىك م

كفي قرار مجمس األمف لؤلمـ  2007يكنيك  22المنعقد في  79الصادر عف االجتماع الػ
، كطمب مف مجمس األمف لؤلمـ المتحدة 2007يكليك  31ر في الصاد 1769المتحدة 

  نفس القرار. اتخاذ
 

 447االجتماع الػ(ج
 

إدارة الشؤكف أحاطت ، 2014يكليك  24المنعقد في  447خبلؿ االجتماع الػ .13
حكؿ تقرير التقييـ الشامؿ لمتحديات  المجمس االجتماعية لمفكضية االتحاد األفريقي

كاألمنية المتمثمة في االتجار بالمخدرات كالجرائـ المنظمة المقترنة االقتصادية كاالجتماعية 
 بو في غرب ككسط أفريقيا.

   
، تحت رئاسة جمهورية 4102أنشطة مجمس السمم واألمن خالل شهر أغسطس   باء( 

 بوروندي
 

. خبلؿ ىذا 2014تكلت جميكرية بكركندم رئاسة المجمس خبلؿ شير أغسطس  .14
إلى  448سبعة اجتماعات لممجمس، كتحديدا مف االجتماع الػالشير، ترأست بكركندم 

 .454االجتماع الػ
 

 448االجتماع الػ ( أ
  

تمشيا مع ممارستيا المتمثمة في اعتماد برنامج عممو الشيرم المؤقت في بداية كؿ  .15
، ببحث كاعتماد 2014أغسطس  1المنعقد في  448شير، قاـ المجمس، خبلؿ اجتماعو الػ

 .2014قت لشير أغسطس برنامج عممو المؤ 
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 449االجتماع الػ ( ب
 إحاطة حكؿ الكضع في مالي/الساحؿ: -

، بحث المجمس التقرير عف 2014أغسطس  11المنعقد في  449خبلؿ اجتماعو الػ .16
التطكرات الرئيسية السائدة آنذاؾ في األكضاع السياسية كاألمنية كاإلنسانية في مالي كفي 

المبذكلة مف خبلؿ بعثتو لمالي تمؾ قي، بما فييا منطقة الساحؿ، كجيكد االتحاد األفري
كمنطقة الساحؿ. في ىذا الصدد، أجاز المجمس إستراتيجية االتحاد األفريقي لمنطقة الساحؿ 

األفريقي في دعـ جيكد بمداف المنطقة  دلعمؿ شامؿ كمنسؽ مف قبؿ االتحا االتي تكفر إطار 
فييا المجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب  كبتعاكف كثيؽ مف الجيات الفاعمة اإلقميمية، بما

كحث المجمس الدكؿ األعضاء في االتحاد كف المعنيكف. (، كالشركاء الدكلياإليككاسيا )أفريق
األفريقي كالشركاء الدكلييف عؿ تقديـ دعـ سياسي مالي كفني مف أجؿ التنفيذ الفعاؿ 

 إلستراتيجية االتحاد األفريقي.
 

 إحاطة حكؿ الكضع في ليبيا -
 

، تمقى المجمس أيضا إحاطة مف المبعكث الخاص 449ؿ نفس االجتماع الػخبل .17
لرئيس مفكضية االتحاد األفريقي في ليبيا، السيد دليتا محمد دليتا، حكؿ الكضع في ليبيا 
كالمشاكرات التي أجراىا مع أصحاب المصمحة الميبييف كمع دكؿ الجكار. كالحظ المجمس 

لمسائؿ السياسية كاألمنية، بتنسيؽ مف مصر كالجزائر، عمى بارتياح إنشاء لجنتيف معنيتيف با
التكالي، كحث المجتمع الدكلي األكسع، بما فيو األمـ المتحدة، عمى تقديـ دعـ كامؿ لمجيكد 

 اإلقميمية.  
   
أكد المجمس مجددا قمؽ االتحاد األفريقي البالغ إزاء الكضع السائد آنذاؾ في ليبيا،  .18

مرة بيف الجماعات كالمميشيات المسمحة، خصكصا في بنغازم الذم يتميز بمكاجية مست
كطرابمس، مع ما يترتب عمى ذلؾ مف الخسارة في األركاح كالتدمير الذم ال مبرر لو 
لمممتمكات كالبنية التحتية العامة. في ىذا الصدد، دعا المجمس إلى كقؼ فكرم إلطبلؽ 

 ب المصمحة الميبييف. كطني يشارؾ فيو جميع أصحا تنظيـالنار كحث عمى عقد 
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 450االجتماع الػ( ج

 

 جمسة مفتكحة حكؿ الكضع اإلنساني في أفريقيا -

، نّظـ المجمس جمسة 2014أغسطس  19المنعقد في  450اجتماعو الػخبلؿ  .19
لى إحاجة جميع المعنييف عمى مفتكحة حكؿ الكضع اإلنساني في أفريقيا. شدد المجمس 

كأكد المجمس اطؽ المتأثرة بالنزاعات كاألزمات. تسييؿ األنشطة اإلنسانية في جميع المن
 حاجة البمداف المعنية إلى مكاصمة ضماف الحماية لمعامميف في المجاؿ اإلنساني.

 
 بكال في غرب أفريقيايانتشار إ -

   
حكؿ المجمس مفكضية االتحاد األفريقي  أحاطت ، 450خبلؿ نفس االجتماع الػ .20

اليكف. في ىذا الصدد، أقر المجمس بجدية التداعيات بكال في غينيا، ليبيريا كسير يانتشار إ
األمنية لبلنتشار الحالي إلبكال، كقرر، بناء عمى الكضع الطارئ الذم سببو انتشار إبكال، 
الترخيص بالنشر الفكرم لمبعثة اإلنسانية العسكرية كالمدنية التي يقكدىا االتحاد األفريقي، 

فراد الطبييف كشبو الطبييف، ككذلؾ عسكرييف، التي تضـ أطباء كممرضات كغيرىـ مف األك 
 حسب االقتضاء، لضماف فعالية البعثة كحمايتيا.

 
 451االجتماع الػ( د

 
، تمقى المجمس إحاطة مف 2014أغسطس  21المنعقد في  451خبلؿ اجتماعو اؿ .21

لمييئة الحككمية المشتركة لمتنمية )اإليجاد( لجنكب السكداف،  الخاصيف يفالمبعكثرئيس 
، عف الكضع في ىذا البمد. حث المجمس األطراؼ في النزاع إلى إنياء السفي ر ميسفيف سيـك

القتاؿ فكرا لمصمحة بمدىـ كشعبو، كالتعجيؿ بالمحادثات التي تيّسرىا اإليجاد كالتي ترمي 
إلى إعادة السبلـ في جنكب السكداف. كأكد المجمس مجددا استعداده لفرض عقكبات 
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كأم شكؿ آخر مف أشكاؿ اإلجراءات التأديبية ضد أم طرؼ ال مستيدفة متعددة األطراؼ 
 يفي بالتزاماتو كيتمادل في تقكيض أسس البحث عف حؿ تفاكضي لؤلزمة.

 
 254االجتماع الػ ( ق

 
، تمقى المجمس إحاطة حكؿ 2014أغسطس  22المنعقد في  452خبلؿ اجتماعو الػ .22

لديمقراطية كاإلقميـ. كشدد المجمس تنفيذ إطار السمـ كاألمف كالتعاكف  لجميكرية الككنغك ا
عمى أنو، بالرغـ مف التقدـ المحرز بالفعؿ، ال تزاؿ ثمة تحديات عديدة يتعيف التغمب عمييا، 

( استمرار تكاجد القكات السمبية في شرؽ جميكرية الككنغك الديمقراطية، بما 1خصكصا: )
يذ استنتاجات حكار كمباال ( التأخير في تنف02فييا القكات الديمقراطية لتحرير ركاندا؛ 

، حسما كرد في بياناتيـ M23بيف حككمة جميكرية الككنغك الديمقراطية كحركة المباشر 
( االستغبلؿ غير القانكني لممكارد الطبيعية 3؛ )2013ديسمبر  12المعتمدة في نيركبي في 

رغـ مف ( استمرار اإلفبلت مف العقاب عمى ال4في شرؽ جميكرية الككنغك الديمقراطية )
تنفيذىا. كعميو، شجع المجمس الحككمة  جاىدة اإلصبلحات التي تحاكؿ الحككمة الككنغكلية

الككنغكلية كغيرىا مف الجيات المكقعة إلطار مجمس السمـ كاألمف عمى تكثيؼ جيكدىا 
 لمكفاء بالتزاماتيا بحسف نية. 

 
 453االجتماع الػ ( ك

  
، بحث المجمس قكاعد 2014أغسطس  25المنعقد في  453خبلؿ اجتماعو الػ .23

إجراءات لجنة مكافحة اإلرىاب لمجمس السمـ كاألمف كقكاعد إجراءات لجنة الخبراء لمجمس 
السمـ كاألمف، كقرر أف تكاصؿ لجنة خبرائيا كأمانة مجمس السمـ كاألمف عممية إعدادىا بناء 

 عمى المبادئ التكجييية لممجمس.
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 :454الجتماع الػا ( ز
  

، نظـ 2014أغسطس  27المنعقد في  454ؿ اجتماعو الػفي كقت الحؽ، خبل .24
المجمس اجتماعا تحضيريا لقمتو حكؿ منع كمكافحة اإلرىاب كالتطرؼ العنيؼ في أفريقيا، 

 في نيركبي، كينيا. 2014سبتمبر  2التي كاف مف المقرر أف تنعقد في 
 

ورية ، تحت رئاسة جمه4102 سبتمبرأنشطة مجمس السمم واألمن خالل شهر جيم( 
   تشاد

 
، خبلؿ ىذا الشير ترأست 2014سبتمبر  1تكلت جميكرية تشاد رئاسة المجمس في  .25

 .459إلى االجتماع الػ 555تشاد خمسة اجتماعات لممجمس، كتحديدا مف االجتماع الػ
 

   455االجتماع الػ( أ
 

، عقد المجمس اجتماعا عمى 2014سبتمبر  2المنعقد في  455خبلؿ اجتماعو الػ .26
اء الدكؿ كالحككمات في نيركبي، كينيا، حكؿ منع كمكافحة اإلرىاب كالتطرؼ مستكل رؤس

العنيؼ في أفريقيا. خبلؿ ىذا االجتماع، أكد المجمس مجددا قمؽ االتحاد األفريقي البالغ إزاء 
 تفاقـ آفة اإلرىاب كالتطرؼ العنيؼ في أفريقيا. 

 
   
 في ىذا الصدد، فإف المجمس: .27
 

 1999اتفاقية  إلى تنضـ بعداألعضاء التي لـ اكد مجددا دعكتو لمدكؿ  -
اإلضافي، ككذلؾ الكثائؽ الدكلية ذات الصمة المعتمد  2004كبركتكككؿ 

تحت رعاية األمـ المتحدة، إلى اتخاذ اإلجراءات البلزمة عمى جناح 
 السرعة لمقياـ بذلؾ؛ 
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األعضاء عمى اتخاذ اإلجراءات البلزمة لضماف عدـ استخداـ  كؿحث الد -

راضييا مياديف لمتجنيد كمنع مكاطنييا مف المشاركة في أنشطة إرىابية أ
في أماكف أخرل في القارة كخارجيا، كفي ىذا الصدد، اتخاذ إجراءات 

 إلحباط أساليب التجنيد كالدعاية التي تستعمميا الجماعات اإلرىابية؛
 

ما نص ، تمشيا مع إلى المجمس طمب مف الدكؿ األعضاء أف تقدـ   -
، تقارير سنكية عف اإلجراءات المتخذة لمنع 2004بركتكككؿ عميو 

ببلغو بجميع األنشطة اإلرىابية الممارسة في  كمكافحة اإلرىاب، كا 
 أراضييا فكر كقكعيا؛

 

طمب أيضا مف الدكؿ األعضاء التي لـ تعيف بعُد جيات اتصاؿ كطنية  -
قة لمدراسات كالبحكث المتعملمتكاصؿ كالتنسيؽ مع المركز األفريقي 

باإلرىاب، عمى أف يكضع في االعتبار الحاجة إلى أف يعيَّف في ىذا 
مف اإلجازة المستكل المطمكب  لدييـالمناصب األشخاص المناسبيف الذيف 

األجيزة  لكصكؿ إلى المعمكمات كصناع القرار فيالذم يخكليـ ا
 االستخباراتية كاألمنية؛

 

سييؿ تنفيذ إطار دعا الدكؿ األعضاء إلى تقديـ مساىمات مالية لت -
اب لبلتحاد األفريقي كانتداب خبرة فنية لممركز األفريقي ىمكافحة اإلر 

لمدراسات كاألبحاث المتعمقة باإلرىاب، كذلؾ بناء عمى طمب مف 
 المفكضية كعمى نفقات ىذه الدكؿ.
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عبلكة عمى ذلؾ، كمؼ المجمس المفكضية بمتابعة كتكثيؼ جيكدىا في تقديـ الدعـ  .82
 عضاء، مع إيبلء اىتماـ خاص إلى:لمدكؿ األ

كضع أمر تكقيؼ أفريقي لؤلشخاص المتيميف بأعماؿ إجرامية أك مدانيف بيا،  -
بما في ذلؾ عقد اجتماع لمخبراء الحككمييف حكؿ المسألة بحمكؿ الربع األكؿ 

 ؛8102مف عاـ 

 دعـ كتسييؿ مبادرات كآليات التعاكف اإلقميمي، لمعالجة التيديدات العابرة -
المحددة، كالبناء عمى خبرات مبادرة التعاكف اإلقميمي ضد جيش الرب 

 لممقاكمة كعممية نكاكشكط؛

دعـ التفعيؿ التاـ كالمبكر لآللية األفريقية لتعاكف الشرطة، تمشيا مع المقرر  -
EX.CL/Dec.820(XXV) 

 

 :624االجتماع الػ ب(

تمقى المجمس إحاطة مف فريؽ ، 8106سبتمبر  08المنعقد في  624أثناء اجتماع الػ .82
لبلتحاد األفريقي الرفيع المستكل لمتنفيذ الخاص بالسكداف كجنكب السكداف عف أنشطتو 
الداعمة لجيكد البمديف. كالحظ المجمس التحديات العديدة التي ال يزاؿ يكاجييا السكداف، بما 

رفكر، حيث ييدد في ذلؾ النزاع المسمح  في منطقتي جنكب كردفاف كالنيؿ األزرؽ كفي دا
 رفاه الشعب السكداني كحتى مستقبؿ البمد.

 

كأقر المجمس الخطكات التالية لكفالة العمؿ المتسؽ كاليادؼ الذم يضطمع بو فريؽ  .01
لبلتحاد األفريقي الرفيع المستكل لمتنفيذ دعما لجيكد أصحاب المصمحة السكدانييف لمعالجة 

 القضايا التي تكاجو البمد:
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ئناؼ المفاكضات حكؿ األعماؿ العدائية، المؤدية فكرا إلى اتفاؽ ينبغي است .0
ترتيبات أمنية شاممة، في أقرب فرصة، تحت إشراؼ فريؽ االتحاد األفريقي 
الرفيع المستكل لمتنفيذ كبالتعاكف كالتنسيؽ مع الممثؿ الخاص المشترؾ/ آلية 

 التنسيؽ المشتركة؛

 ائية لممنطقتيف كلدارفكر بطريقة متآذرة؛ينبغي إجراء مفاكضات كقؼ األعماؿ العد .8

بنبغي عقد اجتماع لؤلطراؼ السكدانية في مقر مفكضية االتحاد األفريقي كتحت  .0
إشراؼ ريؽ االتحاد األفريقي الرفيع المستكل لمتنفيذ  لمناقشة قضايا العممية ذات 
الصمة، كفقا لطمب أصحاب المصمحة السكدانييف لضماف األخذ في االعتبار 
، كاالتفاؽ تماما عمى الخطكات الرئيسية لعممية الحكار الكطني،  لبناء الثقة البلـز

 كأف تتسـ العممية بالعدالة كتتمخض عف األىداؼ المتفؽ عمييا بشكؿ متبادؿ.

 

 :624االجتماع الػ ج(

 

، تـ تقديـ إحاطة إلى المجمس 8106سبتمبر  04المنعقد في  624أثناء اجتماعو الػ  .00
رات الكضع في مالي كمنطقة الساحؿ. كفي ىذا االجتماع أكد المجمس مف حكؿ تطك 

بداء ركح التعايش  جديد عمى ندائو إلى الحركات المالية المسمحة مكاءمة مكاقفيا كا 
المتبادؿ، بغية التكصؿ إلى حؿ دائـ لؤلزمة التي تكاجو مالي، كشدد عمى أف نجاح 

ر سكؼ يؤدم بشكؿ كبير إلى تعزيز المفاكضات التي بدأت في إطار عممية الجزائ
 األمف كاالستقرار في البمد كاإلقميـ بأسره.

 



ASSEMBLY/AU/7 (XXIV) 

Page 13 

 

 :622االجتماع الػ د(

 الكضع في جميكرية أفريقيا الكسطى -

، تمت إحاطة المجمس حكؿ 8106سبتمبر  04المنعقد في  622أثناء اجتماعو الػ .08
ار الذم اضطمعت بو بعثة الكضع في جميكرية أفريقيا الكسطى. كأشاد المجمس بالعمؿ الجب

الدعـ الدكلية بقيادة أفريقية في جميكرية أفريقيا الكسطى، مع الدعـ المقدـ مف عممية 
 سنغارم كعممية االتحاد األكركبي، في أداء مختمؼ جكانب كاليتيا.

رحب المجمس بنجاح انتقاؿ السمطة مف بعثة الدعـ الدكلية بقيادة أفريقية في  .00
الكسطى إلى بعثة األمـ المتحدة المتكاممة المتعددة األبعاد لتحقيؽ االستقرار جميكرية أفريقيا 

. كطمب 8106سبتمبر  02في جميكرية أفريقيا الكسطى، الذم تـ في بانجي في يـك 
المجمس مف رئيسة المفكضية التعجيؿ باتخاذ التدابير الضركرية إلى تحكيؿ بعثة الدعـ 

ية أفريقيا الكسطى إلى بعثة االتحاد األفريقي في جميكرية الدكلية بقيادة أفريقية في جميكر 
أفريقيا الكسطى ككسط أفريقيا، حتى يتسنى لبلتحاد األفريقي، بالتعاكف الكثيؽ مع المجمكعة 
االقتصادية لدكؿ كسط أفريقيا، كبعثة األمـ المتحدة المتكاممة المتعددة األبعاد لتحقيؽ 

طى، كالجيات الفاعمة الدكلية األخرل، مكاصمة تقديـ االستقرار في جميكرية أفريقيا الكس
( دعـ االنتقاؿ السياسي، 0الدعـ لمجيكد الكطنية الجارية، مع التركيز بشكؿ خاص عمى: )

( تقديـ الدعـ إلى عممية نزع السبلح 6( المصالحة الكطنية، )0( تنظيـ االنتخابات، )8)
عادة اإلعمار كاإلدماج فضبل عف إصبل ( إعادة 2ح قطاعي األمف كالعدالة، )كالتسريح كا 

( تسييؿ عممية التنسيؽ بيف مبادرة 4( مسائؿ الجنسيف، )4اإلعمار بعد انتياء النزاع، )
التعاكف اإلقميمي بقيادة أفريقية  مف أجؿ القضاء عمى جيش الرب لممقاكمة كبعثة األمـ 

ية أفريقيا الكسطى، في المتحدة المتكاممة المتعددة األبعاد لتحقيؽ االستقرار في جميكر 
 تصريؼ كاليتييما.
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 التطكرات السياسية في مكزمبيؽ -

 

تبادؿ المجمس كجيات النظر حكؿ التطكرات السياسية  622في نفس االجتماع الػ .06
في مكزمبيؽ، عمى أساس اإلحاطة التي قدميا الممثؿ الدائـ لجميكرية  آنذاؾالسائدة 

المجمس بأصحاب المصمحة المكزمبيقييف لركح  مكزمبيؽ إلى االتحاد األفريقي. كأشاد
المسؤكلية التي تحمكا بيا كالتكافؽ الذم أظيركه، مما أدل إلى إبراـ االتفاؽ بشأف كقؼ 

أكتكبر  02األعماؿ العدائية كالذم شكؿ خطكة ىامة نحك إجراء االنتخابات العامة في 
المجمس األطراؼ  ، في ظركؼ السمـ كاألمف المطمكبة. عبلكة عمى ذلؾ، شجع8106

 التزاماتيا بإخبلص.لمكفاء بالمكقعة أف تبذؿ قصارل جيكدىا 

 

 الكضع في جنكب السكداف -

تمقى المجمس إحاطة حكؿ الكضع في جنكب السكداف.  622في نفس االجتماع الػ  .02
كأعرب المجمس عف قمقو العميؽ إزاء عدـ إحراز تقدـ في المفاكضات السياسية، بما في 

متثاؿ لمكعد الستة أياـ النيائي لتشكيؿ الحككمة االنتقالية لمكحدة الكطنية، ذلؾ عدـ اال
 كتدىكر الكضع اإلنساني.

. كنبو المجمس أصحاب المصمحة في جنكب السكداف بمسؤكليتيـ األساسية في كضع 04
حد لممعاناة غير المسبكقة التي يعاني منيا شعبيـ كتحقيؽ السبلـ الدائـ كاألمف كاالستقرار 
كالمصالحة في بمدىـ. كأكد المجمس كذلؾ عمى دعكتو لؤلطراؼ لكي تفي بالتزاماتيا بمكجب 
اتفاؽ كقؼ األعماؿ العدائية كاالتفاقات األخرل البلحقة، بما في ذلؾ تنفيذ مصفكفة التنفيذ 

 اليت كقعكىا كالتي تضع الجدكؿ الزمني لفؾ االرتباط كفصؿ القكات كتمركزىا.
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  226االجتماع الػ ىػ(

، في 8106سبتمبر  80المنعقد عمى المستكل الكزارم في  622أثناء اجتماعو الػ .04
نيكيكرؾ، تمت إحاطة المجمس حكؿ الكضع في ليبيا. كقرر المجمس دفع جيكده في دعـ 
ليبيا كشعبيا، فضبل عف اإلقميـ، مؤكدا عمى حاجة أفريقيا ألداء دكر حاسـ في العممية 

، كافؽ المجمس بالتعاكف الكثيؽ مع األمـ المتحدة كدعميا، عمى الجارية. كفي ىذا الصدد
إنشاء فريؽ اتصاؿ دكلي لميبيا، يشمؿ جميع جيراف ليبيا، فضبل عف الشركاء الثنائييف 
كالمتعددم األطراؼ المعنييف، مف أجؿ تسييؿ اتفاؽ دكلي منسؽ كمعزز، في سياؽ دعـ 

 جيكد جيراف ليبيا.

شاء المجنة الرفيعة المستكل لرؤساء الدكؿ كالحككمات، لتمكيف . قدـ المجمس الدعـ إلن02
عادة البناء في ليبيا كتعزيز النتائج  االتحاد األفريقي لكي يدعـ عمى نحك فعاؿ جيكد السمـ كا 
التي حققيا جيراف ليبيا نحك كقؼ األعماؿ العدائية كتحقيؽ المصالحة الكطنية. كطمب 

ق المجنة 0في المشاكرات المطمكبة إلنشاء كتفعيؿ قالمجمس مف رئيسة المفكضية الشركع 
 الرفيعة المستكل في الكقت المناسب.

 

، تحت رئاسة جمهورية 4102أنشطة مجمس السمم واألمن خالل شهر أكتوبر  (الد
 إثيوبيا االتحادية الديمقراطية 

 

ذلؾ . كخبلؿ 8106أكتكبر  0تكلت جميكرية إثيكبيا رئاسة مجمس السمـ كاألمف في  .02
الشير، ترأست إثيكبيا خمسة اجتماعات لمجمس السمـ كاألمف، كىي بالتحديد مف 

 .646إلى االجتماع  641االجتماع الػ
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 :164االجتماع الػ  أ(

، بحث المجمس برنامج العمؿ 8106أكتكبر  4المنعقد في  641أثناء اجتماعو الػ  .61
 كاعتمده. 8106المؤقت لشير أكتكبر 

 

 :640 االجتماع الػ ب(

، عقد المجمس جمسة مفتكحة 8106أكتكبر  06المنعقد في  640أثناء اجتماعو الػ  .60
حكؿ العنؼ الجنسي في أكضاع النزاع في أفريقيا. كفي ذاؾ األجتماع، أكد المجمس 
مف جديد عمى إدانة االتحاد األفريقي الشديدة لجميع أفعاؿ العنؼ الجنسي 

المجمس جميع الدكؿ األعضاء إلى اتخاذ كاستخداميا كسبلح في الحرب. كدعا 
الخطكات المطمكبة، بما في ذلؾ تعزيز تدابيرىا التشريعية إذا اقتضى األمر، مف 
أجؿ مكافحة العنؼ الجنسي كتسييؿ التحقيؽ في ىذه األفعاؿ كمحاكمة مرتكبييا، 
، كاتخاذ جميع الخطكات البلزمة لتقديـ الدعـ كالمساعدة لمناجيف مف العنؼ الجنسي

بما في ذلؾ مف خبلؿ تقديـ الخدمات الصحية الكافية كالدعـ مف حيث سبؿ 
 المعيشة.

أكد المجمس مف جديد عمى مكقفو بعدـ التسامح إطبلقا إزاء االستغبلؿ الجنسي  .68
كسكء المعاممة، كأشار مع القمؽ إلى المزاعـ التي أثارتيا منظمة ىيكماف رايتس 

نسي كسكء المعاممة التي اقترفيا العامميف ككتش فيما يتعمؽ باالستغبلؿ الج
العسكرييف في أميسكـ، كرحب بالمقرر الذم اتخذتو المفكضية بإجراء تحقيؽ كامؿ 
في تمؾ المزاعـ كاتخاذ اإلجراءات المبلئمة إذا ما ثبتت صحتيا باألدلة التي يتـ 

 جمعيا عمى أرض الكاقع.
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 :648االجتماع الػ  ج(

 ماؿ:إحاطة حكؿ الكضع في الصك  -

 

، تـ تقديـ إحاطة إلى المجمس 8106أكتكبر  04المنعقد في  648أثناء اجتماعة الػ  .60
حكؿ الكضع في الصكماؿ كبعثة االتحاد األفريقي في الصكماؿ. كفي ىذا الصدد، رحب 
المجمس بالجيكد التي تقكدىا حككمة الصكماؿ نحك إنشاء المقاطعات المؤقتة كاإلدارات 

اطؽ المستعادة حديثا، كالتأكيد عمى الحاجة العاجمة الكماؿ إنشاء اإلدارات اإلقميمية في المن
، استنادا إلى مبادئ االستيعاب 8106اإلقميمية المؤقتة عمى نطاؽ الصكماؿ بحمكؿ عاـ 

 السياسي كالشفافية كتمشيا مع الدستكر االتحادم المؤقت.

تحسيف األمف في الصكماؿ،  كأشاد المجمس كذلؾ أميسـك عمى مساىمتيا البارزة نحك .66
شير إضافية، كطمبت  08كاستقرار البمد كتعزيز عممية المصالحة كتجديد كالية أميسـك لفترة 

، كىذه الكالية 8106أكتكبر  00شير أخرل، ابتداءا مف  08مف مجمس األمف التجديد لفترة 
 مة في ىذا الصدد.سكؼ تمكف البعثة كذلؾ مف مكاصمة تنفيذ كاليتيا كاتخاذ التدابير البلز 

 :إحاطة حكؿ االنتخابات في أفريقيا -

كفي نفس االجتماع، تمقى المجمس إحاطة حكؿ االنتخابات المقبمة في الدكؿ  .62
( 0، كىي بالتحديد: )8106األعضاء في االتحاد األفريقي لمفترة مف أكتكبر إلى ديسمبر 

( 6كتكمي كبرنسيب، )( جميكرية سا0( جميكرية مكزمبيؽ، )8جميكرية جزر القمر، )
( جميكرية ناميبيا. ككاف اليدؼ العاـ مف 4( جميكرية بتسكانا، )2الجميكرية التكنسية، )

ىذه اإلحاطة ىك إحاطة المجمس حكؿ كضع االستعدادات ليذه االنتخابات، بما في ذلؾ 
 البيئة السياسية كاألمنية السائدة في تمؾ البمداف قبؿ إجراء االنتخابات.
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 :640ماع الػاالجتد( 

، جمسة مفتكحة 8106أكتكبر  84المنعقد في  640. عقد المجمس، خبلؿ اجتماعو الػ64
إعادة تفعيؿ الدكؿ في األكضاع اليشة في  -حكؿ مكضكع: "المنع الييكمي لمنزاعات

أفريقيا". كأعرب المجمس كالمشارككف خبلؿ المناقشة عف عزميـ لمعالجة األسباب الجذرية 
بتنفيذ  دكاكتعيّ  يقيا مف خبلؿ بناء مؤسسات قكية كمساءلة كمستجيبة كممتزمةلميشاشة في أفر 

 الصككؾ القانكنية كالمقررات األخرل الصادرة عف مختمؼ أجيزة االتحاد األفريقي.

 :646االجتماع الػ  ىػ(

 :إحاطة حكؿ انتشار مرض االيبكال في غرب أفريقيا -

، تمقى مجمس السمـ كاألمف 8106تكبر أك 82المنعقد في  646أثناء اجتماعو الػ  .64
إحاطة حكؿ انتشار االيبكال في البمداف المتأثرة في غرب أفريقيا، فضبل عف الجيكد المبذكلة 
كالدعـ المقدـ مف االتحاد األفريقي. كفي ىذا الصدد، أعرب المجمس عف دعمو البلمحدكد 

كأكد عمى الحاجة آللية  لمبمداف المتأثرة كلشعكبيا. كدعا المجمس كذلؾ إلى عمؿ منسؽ
لممتابعة. عبلكة عمى ذلؾ، كافؽ المجمس عمى تكريس اجتماع شيرم حكؿ كباء االيبكال 
لتمقي اإلحاطات بغية تمكينو مف اتخاذ المزيد مف التدابير التي تعزز مف مكافحة أفريقيا 

 لمرض االيبكال.

 إحاطة حكؿ أنشطة المجنة الدكلية لمصميب األحمر في أفريقيا: -

في نفس االجتماع، قدـ رئيس المجنة الدكلية لمصميب األحمر إحاطة إلى المجمس  .62
حكؿ أنشطة  المجنة الدكلية لمصميب األحمر في أفريقيا كالتحديات المتعمقة بالجكانب 
اإلنسانية لؤلزمة كأكضاع النزاع في القارة. كأشاد المجمس بأنشطة المجنة الدكلية لمصميب 

كأكد مف جديد عمى التزاـ االتحاد األفريقي بالعمؿ الكثيؽ مع المجنة األحمر في أفريقيا 
الدكلية لمصميب األحمر لتسييؿ أنشطتيا فيما يتعمؽ بتقديـ الدعـ كالمساعدة إلى السكاف 
الذيف يعيشكف في مناطؽ النزاع كالمناطؽ الخارجة مف النزاع، فضبل عف األكضاع األخرل 
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ا المجمس جميع أصحاب المصمحة لتسييؿ عمؿ عمؿ لمعنؼ كالحاجة في أفريقيا. كدع
 المجنة في القارة.

 

، برئاسة جمهورية غينيا 4102أنشطة مجمس السمم واألمن خالل شهر نوفمبر  (اءهـ
 االستوائية  

. 8106نكفمبر  0تكلت جميكرية غينيا االستكائية رشاءة مجمس السمـ كاألمف في  .62
 642ستكائية سبعة اجتماعات لممجمس، مف االجتماع الػكخبلؿ ذاؾ الشير، ترأست غينيا اال

 .640إلى االجتماع 

 

 :642االجتماع الػ  أ(

، عقد المجمس اجتماعا طارئا 8106نكفمبر  0المنعقد في  642أثناء اجتماعو الػ  .21
لبحث الكضع في بكركينا فاسك. كفي ذلؾ االجتماع، أداف المجمس بشدة أفعاؿ العنؼ التي 

ركينا فاسك، كالتي قادت إلى فقد األركاح بشرية كتحطيـ الممتمكات، كحث عمى حدثت في بك 
تقديـ مرتكبي تمؾ األفعاؿ إلى العدالة. كطمب المجمس مف الجيش البكركينابي إلى التنحي 
كتسميـ السمطة إلى سمطة مدنية، كفقا لمدستكر، في فترة أقصاىا اسبكعيف مف تاريخ اعتماد 

مجمس السمـ كاألمف، كفي حالة عدـ االمتثاؿ، سكؼ يتـ فرض تدابير إعبلف ذلؾ االجتماع ل
تشمؿ تعميؽ بكركينا فاسك مف المشاركة في أنشطة االتحاد األفريقي كفرض عقكبات 

 مستيدفة ضد جميع الذيف يعيقكف الجيكد.

 

 :644االجتماع الػ  ب(
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ببحث كاعتماد   ، قاـ المجمس8106نكفمبر  6المنعقد في  644أثناء اجتماعو الػ  .20
 .8106برنامج عممو المؤقت لشير نكفمبر 

 : 644االجتماع الػ  ج(

 
، اآلراء حكؿ 2014نكفمبر  13كالمنعقد في  467تبادؿ المجمس، خبلؿ اجتماعو الػ -52

البعثة المقبمة المشتركة بيف مجمس السمـ كاألمف لبلتحاد األفريقي/ كمجمس السمـ كاألمف 
، 2015فبراير  13إلى  11مالي، كالمقرر تنظيميا في الفترة مف لبلتحاد األكركبي إلى 

كالتي تـ االتفاؽ عمييا بيف مجمس السمـ كاألمف لبلتحاد األفريقي كمجمس السمـ كاألمف 
 15لبلتحاد األكركبي خبلؿ اجتماعيما التشاكرم السنكم السابع المشترؾ كالذم ُعقد في 

ى المجمس، خبلؿ نفس االجتماع، إحاطة مف ، في برككسؿ، بمجيكا. كقد تمق2014مايك 
قبؿ المفكضية حكؿ اجتماع منتدل أفريقيا حكؿ إصبلح قطاع األمف في أفريقيا، كالذم عقد 

كحكؿ كرشة العمؿ حكؿ التعاكف  2014نكفمبر  26إلى  24في أديس أبابا، في الفترة مف 
، كالذم 2014نكفمبر  20بيف االتحاد األفريقي كالناتك كالتي عقدت في أديس أبابا في 
 دعي فييا المجمس إلى المشاركة عف طريؽ رئيسو لذلؾ الشير.

 
 :468االجتماع الػد( 
، إحاطة حكؿ 2014نكفمبر  18كالمنعقد في  468تمقى المجمس، خبلؿ اجتماعو الػ -53

الكضع في بكركينا فاسك. كرحب المجمس، خبلؿ ذلؾ االجتماع، بالتقدـ الكبير المحرز في 
نا فاسك صكب إنشاء انتقاؿ يقكده المدنيكف، كفقان لتطمعات شعب بكركينا فاسك مف أجؿ بكركي

تعزيز الديمقراطية في ببلده. كفي ىذا الصدد، اتفؽ المجمس عمى عدـ اتخاذ التدابير التي 
 /PSC/PRمف البياف الرسمي  14( ك 3)9كانت متكخاة في الفقرتيف 

COMM.(CDLXV) ركة بكركينا فاسك في أنشطة االتحاد ، بما في ذلؾ تعميؽ مشا
األفريقي، ، ريثما يتـ نقؿ السمطات إلى الرئيس االنتقالي الجديد، كالذم كاف مف المقرر 

 .2014نكفمبر  21إجراؤه في 
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 :469االجتماع الػق( 
 التحديات اإلنسانية في حاالت الصراع في أفريقيا: - 

، إحاطة مف 2014نكفمبر  25عقد في كالمن 469تمقى المجمس، خبلؿ اجتماعو الػ -54
مساعد األميف العاـ لؤلمـ المتحدة لمشؤكف اإلنسانية كنائب منسؽ اإلغاثة الطارئة لمكتب 
تنسيؽ الشؤكف اإلنسانية، حكؿ التحديات اإلنسانية الناشئة مف أكضاع النزاع كاألزمات 

اع اإلنسانية السائدة في السائدة في أفريقيا. كقد أعرب المجمس عف قمقو البالغ إزاء األكض
حاالت الصراع كاألزمات في أفريقيا. كدعا المجمس الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي 

إلى المساىمة بسخاء في العمؿ اإلنساني في أفريقيا، مشيران إلى أف  ككؿكالمجتمع الدكلي 
كب. كشدد االستجابة العامة لمنداءات اإلنسانية أدنى بدرجة كبيرة مف المستكل المطم

المجمس أيضان عمى الحاجة إلى ُنيج مبتكرة لتعبئة المكارد اإلضافية لمعالجة التحديات 
 الماثمة.

 
 :جماعة بككك حراـ اإلرىابيةإحاطة حكؿ  -
يديدات التي تشكميا إحاطة حكؿ الت 469تمقى المجمس، خبلؿ نفس االجتماع الػ -55

د بمداف اإلقميـ، في إطار لجنة حكض نير اإلرىابية كحكؿ جيك   جماعة بككك حراـ اإلرىابية
تشاد. كرحب المجمس بالبياف الختامي لمقمة االستثنائية لمجنة حكض بحيرة تشاد كالمنعقدة 

، كالتي قررت إنشاء فريؽ عمؿ مشترؾ متعدد 2014أكتكبر  7في نيامي، النيجر، في 
ت عاجمة مع الدكؿ الجنسيات. كفي ىذا الصدد، طمب المجمس إلى المفكضية إجراء مشاكرا

األعضاء في لجنة حكض بحيرة تشاد كبنيف كتقديـ الخبرة البلزمة، مف أجؿ تحديد الخطكات 
العممية كالتي يمكف أف تيسر التكفير المبكر لمدعـ الدكلي المطمكب، كفقان لطمب االجتماع 

لؤلمـ ( اعتماد مجمس السمـ كاالمف 1، كتحديدان: )2014أكتكبر  13الكزارم المنعقد في 
المتحدة قراران يأذف لمدكؿ األعضاء في لجنة حكض بحيرة تشاد كبنيف نشر فريؽ عمؿ 

( إنشاء األميف العاـ لؤلمـ 2شيران، ) 12مشترؾ متعدد الجنسيات لفترة ابتدائية مدتيا 
( 3المتحدة صندكقان استئمانيان لتمكيؿ عمميات فريؽ العمؿ المشترؾ المتعدد الجنسيات، )

.كتعبئة المك   ارد المالية الدكلية كالدعـ المكجستي البلـز
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 470:االجتماع الػك( 
، إحاطة مف 2014نكفمبر  26كالمنعقد في  470تمقى المجمس، خبلؿ اجتماعو الػ -56

قبؿ رئيس لجنة بناء السبلـ لؤلمـ المتحدة، حكؿ أنشطة بناء السبلـ في بكركندم، كجميكرية 
ؾ حكؿ آثار كباء اإليبكال عمى السبلـ كاألنشطة بيساك، ككذل-أفريقيا الكسطى كغينيا

االقتصادية في غرب أفريقيا. كتبادؿ المجمس كأعضاء لجنة بناء السبلـ لؤلمـ المتحدة اآلراء 
حكؿ تعزيز تعاكنيـ دعمان لجيكد بناء السبلـ في البمداف المدرجة في جدكؿ أعماؿ لجنة بناء 

 ألفريقية الخارجة عف النزاعات.السبلـ لؤلمـ المتحدة كغيرىا مف البمداف ا
 

أكد المجمس، خبلؿ ذلؾ االجتماع، عمى الحاجة إلى مزيد مف الحكار داخؿ االتحاد  -57
األفريقي كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية كفيما بينيا كلجنة بناء السبلـ 

الممكية الكطنية كالمشاركة لؤلمـ المتحدة، بغية تحديد مزيد مف المجاالت لمتعاكف كتعزيز 
المحمية، تمسكان بالمبادئ األساسية التي ُتسند سياسة االتحاد األفريقي حكؿ إعادة اإلعمار 
كالتنمية في مرحمة ما بعد النزاع ، مف أجؿ ضماف ككف أنشطة إعادة اإلعمار كالتنمية في 

ساىـ في إيجاد السبلـ مرحمة ما بعد النزاع تعالج األسباب الجذرية لمنزاع كاالنتكاس، كت
المستداـ كالعدالة االجتماعية كالتجديد كالحكـ التشاركي. عبلكة عمى ذلؾ، حث المجمس 
الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي عمى أف تككف استباقية كتساىـ نحك استعراض منظكمة 

 بناء السبلـ لؤلمـ المتحدة.
 

 471:االجتماع الػك( 
، جمسة مفتكحة 2014نكفمبر  28المنعقد في  471عو الػعقد المجمس، خبلؿ اجتما -58

حكؿ كباء اإليبكال بناء عمى تقارير شاممة قدمتيا المفكضية، كالتي تشمؿ تطكر الكضع، 
كتنفيذ كالية بعثة دعـ االتحاد األفريقي لمكافحة كباء اإليبكال في غرب أفريقيا، كحالة 

. كفي ككؿستكل مشاركة المجتمع الدكلي مساىمات الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي كم
ىذا الصدد، أكد المجمس عمى الحاجة إلى بدء إعادة بناء البنية التحتية الكطنية لمرعاية 
الصحية ألكثر البمداف تأثران في غرب أفريقيا، كأكد عمى الحاجة الممحة إلى بدء استكشاؼ 
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 ل إلى مسار التعجيؿ باالنتعاشلمعكدة مرة أخر عممية لدعـ إقميـ غرب أفريقيا  سبؿ ككسائؿ
 كبناء السبلـ كالتنمية.

 
، تحت رئاسة جمهورية 4102أنشطة مجمس السمم واألمن خالل شهر ديسمبر واو: 
 جامبيا
. كترأست 2014ديسمبر  1تكلت جميكرية جامبيا رئاسة مجمس السمـ كاألمف في   -59

مف، كتحديدان، مف االجتماع جامبيا، خبلؿ ذلؾ الشير، سبعة اجتماعات لمجمس السمـ كاأل
 .478إلى االجتماع  472الػ
 
 472:االجتماع الػأ( 
، كاعتمد مشركع 2014ديسمبر  3كالمنعقد في  472بحث المجمس، خبلؿ اجتماعو الػ -60

. كباإلضافة إلى ذلؾ، بحث المجمس قكاعد إجراءات 2014برنامج عممو لشير ديسمبر 
ة اإلرىاب، كعضكية لجنة مجمس السمـ كاألمف المعنية لجنة خبرائو كلجنتو المعنية بمكافح

بإعادة اإلعمار كالتنمية بعد انتياء النزاع بغية تحديد ما إذا كانت المجنة، عمى النحك الذم 
 تشكمت بو، تناسب تغير مشيد إعادة اإلعمار كالتنمية بعد انتياء النزاع في أفريقيا.

 
 : 473االجتماع الػب( 
، أساليب عممو 2014ديسمبر  4كالمنعقد في  473ؿ اجتماعو الػبحث المجمس خبل -61

. كاستعرض المجمس أيضان، مكاصمة 2015كبرنامجو اإلشارم السنكم ألنشطة عاـ 
، حالة ككالية لجنة مجمس السمـ كاألمف 2014ديسمبر  3المنعقد في  472الجتماعو الػ

ث اختصاصات لجنة خبرائو كلجنة المعنية بإعادة اإلعمار كالتنمية بعد انتياء النزاع كبح
مكافحة اإلرىاب. كعمى األخص، ففي حيف تـ اعتماد األنشطة البرنامجية اإلشارية السنكية 

، إال أف بحث اختصاصات المجنتيف المذككرتيف ال يزاؿ عمبلن  قيد 2015ألنشطة عاـ 
 التنفيذ.
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 :474االجتماع الػج( 
معمكمات  2014ديسمبر  5منعقد في ال 474تمقى المجمس خبلؿ اجتماعو الػ -62

مستكممة حكؿ الكضع في جنكب السكداف. كفي ىذا السياؽ، قرر المجمس تعزيز كرفع 
مستكل دعمو لئليجاد كجيكد كساطتيا في جنكب السكداف، بما في ذلؾ عقد مشاكرات مع 
زعماء اإلقميـ نحك اإلنشاء العاجؿ لمجنة المختصة الرفيعة المستكل لرؤساء الدكؿ 
كالحككمات، كالتي تضـ ممثبلن كاحدان مف كؿ مف أقاليـ القارة الخمسة، لتعزيز دعـ أفريقيا 
لئليجاد كمساعدة أطراؼ جنكب السكداف كأصحاب المصمحة فيو لتحقيؽ السبلـ الدائـ في 

 ببلدىـ.
 

 : 475االجتماع الػد( 
ناقشات ، م2014ديسمبر  8المنعقد في  475كاصؿ المجمس خبلؿ اجتماعو الػ -63

حكؿ المسائؿ العالقة حكؿ استعراض أساليب عممو، كبحث برنامجو  473االجتماع الػ
، كاستعراض حالة ككالية لجنة مجمس السمـ كاألمف 2015اإلشارم السنكم ألنشطة عاـ 

المعنية بإعادة اإلعمار كالتنمية بعد انتياء النزاع كبحث اختصاصات لجنة خبرائو كلجنتو 
 اإلرىاب.المعنية بمكافحة 

 
 :  476االجتماع الػ ق( 
، جمسة مفتكحة 2014ديسمبر  16المنعقد في  476عقد المجمس، خبلؿ اجتماعو الػ  -64

مكرسة لمكضكع "مصادر عدـ االستقرار في أفريقيا: األسباب الجذرية كاالستجابات" مركزان 
التدفقات المالية غير عمى مسائؿ المرأة، كالسبلـ كعدـ االستقرار كعدـ المساكاة في الدخؿ ك 

المشركعة"، كالتي قدمت خبلليا إدارة الشؤكف االقتصادية لمفكضية االتحاد األفريقي لمحة 
عامة لمتدفقات المالية غير المشركعة في أفريقيا، كقدـ المبعكث الخاص لرئيسة مفكضية 

السبلـ في  االتحاد األفريقي حكؿ المرأة كالسبلـ كاألمف لمحة عامة عف المرأة في عمميات
القارة. كاعترؼ المجمس كالمشارككف، خبلؿ ذلؾ االجتماع بالدكر الحاسـ الذم تضطمع بو 
المرأة في المصالحة الكطنية كعمميات السبلـ كالعمميات السياسية كفي صنع القرار الكطني 
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كما تـ التأكيد بنفس القدر عمى الحاجة إلى تنفيذ صككؾ كالتزامات االتحاد األفريقي 
 صككؾ كااللتزامات الكطنية حكؿ المرأة كالسمـ كاألمف.كال
 

مميار دكالر أمريكي مف خبلؿ  50أكد المجمس أيضان أف القار تفقد سنكيان أكثر مف  -65
التدفقات المالية غير المشركعة مف أفريقيا بسبب ضعؼ نظـ المساءلة، كالتيرب مف دفع 

ا بخصكص مسألة عدـ المساكاة في الدخؿ الضرائب، كالفساد كالممارسات السيئة األخرل. أم
كأثره عمى التماسؾ االجتماعي، أكد المجمس كالمشارككف أف القارة بحاجة إلى العمؿ عمى 
المسألة بسرعة كركح العجالة، نظران الرتفاع مستكيات البطالة كسط الشباب كالزيادة السكانية 

فريقيا قارة أكثر تكامبلن حيث التي تشيدىا القارة. كشّدد المجمس عمى ضركرة أف تصبح أ
مما يؤدم إلى إيجاد أسكاؽ أكبر  -تتنقؿ السمع كالخدمات كاألشخاص عبر البمداف كاألقاليـ

كزيادة القدرة التنافسية لمشركات كتكسيع فرص التجارة األفريقية البينية. كشدد المجمس أيضان 
لدكؿ األعضاء لمكافحة محنة عمى الحاجة إلى تعزيز النظـ القانكنية لبلتحاد األفريقي كا

 التدفقات المالية غير المشركعة في القارة بفعالية.
 

 :  477االجتماع الػ ك( 
الشراكة بيف مجمس السمـ كاألمف كأجيزة االتحاد األفريقي األخرل كالمجمكعات  -

دارة كتسكية النزاعات  االقتصادية اإلقميمية كاآلليات اإلقميمية لمنع كا 
 

، مسألة الشراكة 2014ديسمبر  18المنعقد في  477خبلؿ اجتماعو الػ بحث المجمس -66
بينو كبيف أجيزة االتحاد األفريقي األخرل كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات 

التعاكف كالتآزر بيف مجمس السمـ كاألمف كجميع  تعزيزاإلقميمية. كأكد المجمس عمى أىمية 
تحاد األفريقي األخرل كالمجمكعات االقتصادية أصحاب المصمحة، كالسيما أجيزة اال

اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية في تعزيز السبلـ كاألمف كاالستقرار في أفريقيا. كفي ىذا الصدد، 
قرر المجمس عقد اجتماع مع أجيزة االتحاد األفريقي األخرل كالمجمكعات االقتصادية 

ؿ اآلراء، مف جممة أمكر أخرل، حكؿ ، لتباد2015اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية في عاـ 
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أساليب العمؿ كالمسائؿ المتصمة لتعزيز التعاكف بيف جميع أصحاب المصمحة ذكم الصمة 
 في تعزيز السبلـ كاألمف كاالستقرار في أفريقيا.

 
 كالية فريؽ االتحاد األفريقي الرفيع المستكل حكؿ السكداف كجنكب السكداف -

 
، كالية فريؽ االتحاد األفريقي الرفيع 477تماع الػبحث المجمس خبلؿ نفس االج -67

المستكل حكؿ السكداف كجنكب السكداف كالتي كانت ستنتيي في نفس الشير كقرر تمديد 
. كحث المجمس أيضان حككمتي السكداف كجنكب 2015ديسمبر  31كالية الفريؽ حتى 

لقة بتسييؿ مف فريؽ المسائؿ العا المناقشات حكؿ السكداف عمى مكاصمة جيكدىما الختتاـ
 االتحاد األفريقي الرفيع المستكل حكؿ السكداف كجنكب السكداف.

 
 :  478االجتماع الػز( 
 
 :تفشي اإليبكال في غرب أفريقيا -
 

ممجمس خبلؿ اجتماعو تماعية لمفكضية االتحاد األفريقي لإدارة الشؤكف االج قدمت -68
كباء اإليبكال في غرب أفريقيا. كأكد حكؿ إحاطة  2014ديسمبر  19المنعقد في  478الػ

المجمس خبلؿ ذلؾ االجتماع عمى الحاجة إلى استدامة الزخـ الحالي في مكافحة اإليبكال. 
كحث المجمس جميع أصحاب المصمحة عمى مكاصمة تعبئة مكارد إضافية، بما في ذلؾ مف 

كباء اإليبكال في غرب  خبلؿ ميزانية المفكضية، دعمان لبرنامج دعـ االتحاد األفريقي لمكافحة
أفريقيا كجيكد اإلقميـ، ككذلؾ جيكد البمداف األكثر تأثران بكباء اإليبكال. كأكد المجمس مف جديد 
أيضان عمى حاجة المفكضية إلى اإلسراع بالجيكد الرامية إلى إنشاء المراكز األفريقية لمراقبة 

حاد األفريقي إلى مكاصمة األمراض كالكقاية منيا كحاجة جميع الدكؿ األعضاء في االت
 تعزيز نظميا لمرعاية الصحية.
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عداد اختصاصاتيا -  :أساليب عمؿ ىيئاتو الفرعية كا 
عداد اختصاصات  -69 كاصؿ المجمس خبلؿ نفس االجتماع بحثو ألساليب عممو كا 

أجيزتو الفرعية. كفي ىذا الصدد، قرر المجمس أف ُتكجو جميع الييئات الفرعية لمجمس 
، مع مراعاة ما يقتضيو الحاؿف، بقكاعد إجراءات مجمس السمـ كاألمف، السمـ كاألم

كينبغي أف تكجو في عمميا باالختصاصات العامة، كالتي ال يزاؿ يتعيف إعدادىا، كفقان 
لؤلحكاـ ذات الصمة في بركتكككؿ مجمس السمـ كاألمف. كشدد المجمس عمى ضركرة أخذ 

ية المحددة لكؿ ىيئة فرعية. ككمؼ المجمس ىذه االختصاصات العامة في الحسباف الكال
لجنة الخبراء، بصياغة اختصاصات مختمؼ الييئات الفرعية لممجمس، بدعـ مف 

 .2015المفكضية، كتقديميا إليو لبحثيا مف قبؿ المجمس في فبراير 
 

، تحت رئاسة جمهورية 4102أنشطة مجمس السمم واألمن خالل شهر يناير زاي: 
 غينيا

. كترأست غينيا 2015يناير  1رية غينيا رئاسة مجمس السمـ كاألمف في تكلت جميك  -70
إلى  479خبلؿ ذلؾ الشير خمسة اجتماعات لمجمس السمـ كاألمف، كتحديدان مف االجتماع الػ

 .483االجتماع الػ
 : 479االجتماع الػأ( 
، كاعتمد مشركع 2015يناير  8بحث المجمس خبلؿ اجتماعو المنعقد في  -71

كعقد مناقشة حكؿ تقرير الحمقة الدراسية الرفيعة  2015عممو لشير يناير برنامج 
المستكل الثانية لمسمـ كاألمف في أفريقيا: مساعدة الدكؿ األعضاء األفريقية الجديدة 
في مجمس األمف لؤلمـ المتحدة تحضيران لمعالجة مسائؿ السمـ كاألمف في القارة، 

، كالذم تـ 2014ديسمبر  11إلى  9ة مف كالمنعقد في أكراف، الجزائر في الفتر 
 إرجاؤه بعد ذلؾ إلى اجتماع آخر بسبب ضيؽ الكقت.

 
 :  480االجتماع الػب( 
، جمسة 2015يناير  16كالمنعقد في  480عقد المجمس خبلؿ اجتماعو الػ -72

مفتكحة مكرسة لمكضكع "منع النزاعات المتصمة باالنتخابات في أفريقيا"، كالذم 
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إدارة الشؤكف السياسية لمفكضية االتحاد األفريقي تقريران. كتبادؿ المجمس قدمت خبللو 
كالمشارككف خبلؿ تمؾ الجمسة المفتكحة اآلراء حكؿ االنتخابات المقبمة في أفريقيا 
كأكدكا عمى ضركرة منع الدكؿ األعضاء العنَؼ المتصؿ باالنتخابات مف خبلؿ 

ع استراتيجيات ترمي إلى معالجة األسباب اإلنذار المبكر كالدبمكماسية الكقائية ككض
الجذرية الييكمية لمنزاعات المتصمة باالنتخابات مف خبلؿ الحكـ، كتثقيؼ المصكتيف، 
كالممارسات اإليجابية كالمكضكعية لكسائط اإلعبلـ كتغطيتيا لبلنتخابات. كشدد 

فريقية المجمس أيضان عمى الحاجة إلى رصد التطكرات عف كثب في جميع البمداف األ
 .2015الثمانية عشرة، كالتي ستقـك بتنظيـ االنتخابات خبلؿ عاـ 

 
االجتماع االستشارم مع األعضاء غير الدائميف في مجمس السمـ كاألمف لؤلمـ ج( 

 المتحدة
اجتماعان استشاريان مع األعضاء غير  2015يناير  13عقد المجمس في  -73

بادلكا اآلراء حكؿ سبؿ تعزيز المجمس الدائميف لمجمس األمف لؤلمـ المتحدة، حيث ت
كاألعضاء غير الدائميف في مجمس األمف لؤلمـ المتحدة تعاكنيـ في ركح ضماف 
الدفاع بقكة عف المكاقؼ المشتركة األفريقية في مجمس األمف لؤلمـ المتحدة، حكؿ 

 مسائؿ متصمة بالسمـ كاألمف في القارة كتعزيزىا.
 

 :  481االجتماع الػد( 
، التقرير 2015يناير  15كالمنعقد في  481المجمس خبلؿ اجتماعو الػ بحث -74

المرحمي عف دعـ االتحاد األفريقي لمكافحة كباء اإليبكال في غرب أفريقيا كحالة 
مساىمات الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي كمستكل مشاركة المجتمع الدكلي 

دارة الشؤكف االجتماعية األكسع في مكافحة الكباء، عمى النحك الذم قدمتو إ
لمفكضية االتحاد األفريقي. كأشاد المجمس خبلؿ االجتماع بالتقدـ المحرز في تنفيذ 
دعـ االتحاد األفريقي لمكافحة كباء اإليبكال في غرب أفريقيا كقرر تقديـ كاليتو لستة 
أشير إضافية. عبلكة عمى ذلؾ، أشاد المجمس باستمرار تعيير كؿ مف الشعكب 

ف األكثر تأثران ، كالتمييز ضدىـ كعزليـ، كأكد مجددان دعكتو لمدكؿ األعضاء كالبمدا
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في االتحاد األفريقي، كالتي لـ تمتثؿ بعُد لممقرر الذم اعتمدتو الدكرة االستثنائية 
السادسة عشرة لممجمس التنفيذم بشأف فتح الحدكد كاستئناؼ الرحبلت إلى البمداف 

 االن كامبلن.المتأثرة، إلى االمتثاؿ بو امتث
 :482 جتماعاالق( 

مجمس ، اعتمد ال2014يناير  21الذم عقد في  482خبلؿ اجتماعو رقـ  .75
، السمـ كاألمف في أفريقيا حكؿرفيعة المستكل الثانية حمقة الدراسية النتائج  بيانا حكؿ
في  2014ديسمبر  11-09ف ا بيكزارم، في الفترة مالمستكل المى ع المنعقدة

في مجمس األمف الجدد  ييفقي، كذلؾ بيدؼ مساعدة األعضاء األفر كىراف، الجزائر
 .التحضير لمعالجة قضايا السمـ كاألمف في القارة عمىلؤلمـ المتحدة 

 :483االجتماع الػك(
بحث المجمس تقرير  ، 2015يناير  26المنعقد في  483الػ خبلؿ اجتماعو  .76

فريقيا، الذم مف المقرر مجمس السمـ كاألمف عف أنشطتو ككضع السمـ كاألمف في أ
 30تقديمو إلى الدكرة العادية الرابعة كالعشريف لمؤتمر االتحاد المقرر عقدىا يكمي 

 .2015يناير  31ك
، اتفؽ مجمس السمـ كاألمف عمى يجدر بالذكر أنو عند استكماؿ ىذا التقرير .77

 24ػالدكرة العادية الىامش عقد اجتماع عمى مستكل رؤساء الدكؿ كالحككمات، عمى 
في جنكب الكضع حكؿ  التطكرات ( 1لمؤتمر االتحاد، لبحث المسائؿ التالية: )

التي يقكدىا االتحاد  السكداف كالجيكد اإلقميمية كالدكلية، بما في ذلؾ لجنة التحقيؽ
ة حارب( بحث تقرير رئيسة المفكضية عف الجيكد اإلقميمية كالدكلية لم2األفريقي؛ )

( كبحث تقرير رئيسة المفكضية عف كباء اإليبكال 3) اإلرىابية؛ بككك حراـة جماع
  في غرب أفريقيا.
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 مجمس السمم واألمناألنشطة األخرى لرابعا. 

 مجمس السمـ كاألمف اجتماعات لجنة خبراء -

عدة ، الفترة المشمكلة بالتقرير مجمس السمـ كاألمف، خبلؿخبراء  عقدت لجنة .78
كضع لك مجمس السمـ كاألمف عات اجتماالمتعمقة ببلستعدادات ل دعمات اجتماعا

 الفرعية لمجمس السمـ كاألمف. ييئاتاللمختمؼ  الختصاصاتالصيغة النيائية 

 ةالسنكيالمبعكثيف الخاصيف كالكسطاء  خمكةمجمس السمـ كاألمف في  ةمشاركة رئيس -
 :تعزيز السبلـ كاالستقرار في أفريقيال ةالخامس

، باسـ 2014 اكتكبرمجمس السمـ كاألمف، خبلؿ شير  ةرئيس تشارك .79
 السبلـ لتعزيز الخامسة السنكية كالكسطاء الخاصيف المبعكثيف خمكةفي المجمس، 
، في أركشا، 2014أكتكبر  23ك 21ف ا بيم ، كالتي عقدتأفريقيا في كاالستقرار

منع كحؿ النزاعات في في مزيد مف الجيكد  عمى ضركرة بذؿتنزانيا، حيث أكدت ب
 .كساطةالأفريقيا مف خبلؿ 

 :فريقياألبرلماف مفي الدكرة العادية الخامسة ل ة مجمس السمـ كاألمفمشاركة رئيس -

أيضا خبلؿ شير مجمس السمـ كاألمف  ةرئيستمت دعكة عبلكة عمى ذلؾ،  .80
 20 في مبرلماف األفريقيل الخامسةالدكرة العادية  في المجمس لتمثيؿ 2014 اكتكبر
رئيسة تـ تمثيؿ نظرا اللتزامات سابقة،  ميدراند، جنكب أفريقيا. كلكفب 2014أكتكبر 

 لناميبيا ةالدائممف قبؿ الممثمة بمكافقة المجمس، ك الشير،  لؾمجمس السمـ كاألمف لذ
قدمت ك  مجمس السمـ كاالمف باسـ خطابا تحيث ألق البرلماف األفريقي تمؾ،في دكرة 

المجمس السمـ كاألمف في أفريقيا، فضبل عف الخطكات التي اتخذىا أخر تطكرات 
 .لتصدم تحديات السمـ كاألمف السائدة في القارةمف أجؿ ا
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 السمـ حكؿ المستكل رفيعة الدراسية الحمقةفي  مجمس السمـ كاألمف مشاركة رئيس -
 :أفريقيا في كاألمف

 الثانيةفي الحمقة الدراسية ، 2014شير ديسمبر خبلؿ  المجمس، ئيسشارؾ ر  .81
الجدد  ييفقيمساعدة األعضاء األفر ليقيا: ـ كاألمف في أفر السم حكؿالمستكل  ةرفيع

التحضير لمعالجة قضايا السمـ كاألمف في  عمىفي مجمس األمف لؤلمـ المتحدة 
. 2014ديسمبر  11ك  09ف ا بيكىراف، الجزائر في الفترة مالذم عقد بالقارة في 

عمى فيو شدد  كألقى الرئيس خطابا نيابة عف مجمس السمـ كاألمف بيذه المناسبة،
 ة األعضاءفريقيالدكؿ األك  بيف مجمس السمـ كاألمف ركرة تعزيز التعاكف كالشراكةض

كاآلليات /في مجمس األمف الدكلي، ككذلؾ مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية
 ، بيدؼ تعزيز المكاقؼ األفريقية المشتركة حكؿ قضايا السمـ كاألمف التياإلقميمية

 .مميتيـ أفريقيا في مجمس األمف األ

 4102يناير حتى  4102الحكماء من يوليو  هيئةأنشطة خامسا. 

 2014 يكنيكفي بماالبك دكرتو  خبلؿ يمكف لممؤتمر أف يذكر بأنو قد اعتمد .82
 ىيئةفيما يتعمؽ بتعييف أعضاء جدد في  ة المفكضيةالتكصيات التي قدمتيا رئيس

كتكر األخضر : الدالييئةالشخصيات التالية كأعضاء في كقد تـ تعييف الحكماء. 
شماؿ أفريقيا(، كالسيد إديـ ككجك مف تكغك عف اإلبراىيمي مف الجزائر )ممثبل 

غرب أفريقيا(، كالدكتكر ألبينا أسيس بيريرا أفريكانك دم فاريا مف أنغكال  عف )ممثبل
عف أفريقيا(، كالدكتكر سبيسيكسا انديرا كازابكم مف أكغندا )ممثبل كسط   عفمثبلم)

 (.فريقياألجنكب عف ال ةمثممالسيدة لكيزا ديكغك مف مكزمبيؽ )(، ك اشرؽ أفريقي

 يكليك 9في  اجتماعيـ األكؿ في أديس أبابا الييئة الجددعقد أعضاء  .83
ـ المنتيية كاليتيالييئة كجيات النظر مع أعضاء  كا بيذه المناسبة. كتبادل2014

الدكتكرة مارم ك  مادليف كاالال نغكم،-مارم كالسيدةـ، يـ أحمد سميم: الدكتكر سكىـ
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اإلنجازات التي تحققت كالتحديات  بشأف، بكنكف اليزابيث ، كالسيدةتشينيرم ىيس
قضايا متعمقة بتعزيز  كناقشت الييئة أيضا. 2007عاـ  الييئةمنذ تفعيؿ  المكاجية

كأخيرا، انتخبت مجمس السمـ كاألمف. مع  يا، ككذلؾ تفاعماألفريقييف شبكة الحكماء
 .ة لياجديد ةيزا ديكغك رئيسالسيدة لك  الييئة

 ضعخبللو الك استعرضت ا آخر اجتماعت الييئة ، عقد2015يناير  9في ك  .84
مقدمة مف قبؿ مفكضية االتحاد ض مسمـ كاألمف في القارة، عمى أساس عرك ل الشامؿ

عمى منع  ىاعمى تركيز جيكد ت الييئةكافقك األفريقي كاألمانة العامة لؤلمـ المتحدة. 
ي مف الخطكات العممية الت حددت جممة، ك باالنتخابات ةالمتعمق كالنزاعاتالعنؼ 

كما تبادلت الييئة أيضا لدكؿ معينة.  بعثاتبما في ذلؾ إيفاد  يتعيف اتخاذىا،
 خبلؿ عاـ عمييا زيتركال ة التي يتعيفمكاضيعيال المجاالتكجيات النظر حكؿ 

 نزاعات.منع الل ىامف جيكد جزءك 2015

 أرض الواقعاألوضاع عمى  سادسا. 

 في حؿ بعض األزمات التي تكاجييا القارة،تقدـ  إحرازبالرغـ مف أنو قد تـ  .85
بذلت المفكضية كمجمس السمـ   معديد مف التحديات. كقدإال أنو يتعيف التصدم ل

كاألمف  ،السبلـ الدائـ شجيعلتعزيز التقدـ المحرز كت تكاصمةم اجيكدكاألمف 
 .كاالستقرار في القارة

 جزر القمر ( أ

كسيتـ حك المصالحة الكطنية كالديمقراطية. نتقدـ  إحرازجزر القمر تكاصؿ  .86
جزر لمتحاد كمجمس المستشاريف اال برلماف)أعضاء  ةبرلمانيإجراء االنتخابات ال

فبراير ك يناير  ما بيف ( كاالنتخابات البمدية في األرخبيؿالمتمتعة بالحكـ الذاتي
كفرت الدستكرية،  تيامر كمحكمجزر القمف سمطات استجابة لطمبات ك . 2015



ASSEMBLY/AU/7 (XXIV) 

Page 33 

 

يذه لعداد اإلالخبراء في المسائؿ االنتخابية كالقانكنية لممساعدة في المفكضية 
. في جزر القمر إيفاد بعثة لمراقبة االنتخابات أيضا كما تنكم المفكضيةاالنتخابات. 

 ـالدكؿ األعضاء كالشركاء الدكلييف لتقديمؤتمر أف يدعك لم يمكففي ىذا اإلطار، ك 
 أيضا أف يؤكد كقد يرغب المؤتمر. قررةنجاح تنظيـ االنتخابات المالدعـ البلـز إل

 توتعزيز تنميبرخبيؿ األعمى ضركرة زيادة المساعدة االقتصادية كالمالية لتمكيف 
البدييي أف تحرص  سمطات جزر القمر عمى االجتماعية كاالقتصادية. كمف 

 .الحكـ الرشيد في مجاؿ تكاصمةجيكد ممصاحبة ىذا الدعـ ب

 مدغشقر ( ب

 خبلؿ الفترة قيد النظرالحاصمة تطكرات ارتبطت إحدل الكفي مدغشقر،  .87
 2014اكتكبر  13في مارؾ رافالكمانانا السابؽ مرئيس بالعكدة غير المتكقعة ل

صحفي اللبياف كعمبل باشرعية المؤسسات الممغاشية. المشككة في كتصريحاتو 
المجتمع  مف كفأعضاء آخر أداف ، 2014 اكتكبر 15 المفكضية يـكصادر عف ال

كفي الكقت . سكالتصريحات التي أدلى بيا الرئي المتكقعةالدكلي ىذه العكدة غير 
ذاتو دعا االتحاد األفريقي كأعضاء أخركف في المجتمع الدكلي إلى تسريع عممية 

  الممثؿ الخاص لبلتحاد األفريقي، زار 2014نكفمبر  6كفي المصالحة الكطنية. 
 .اإلقامة الجبرية تحت حيث يكجدأنتسيرانانا رئيس السابؽ في ال

الجميكرية، ىيرم  بيف رئيساالجتماع األكؿ  عقد كعمى ىذا األساس  .88
 ،كالبرت زافي ،)ديدييو راتسيراكامع الرؤساء األربعة السابقيف راجاكناريمامبيانينا 
أنتناناريفك،  في 2014ديسمبر  19 يكـكأندرم راجكلينا(  ،كمارؾ رافالكمانانا

عممية معيديف بذلؾ إطبلؽ لمكنائس المالغاشي المسيحي  كساطة مف المجمسب
عفك رئاسي لخمسة معتقميف صدر في نياية ىذا االجتماع، ك المصالحة الكطنية. 
تحت  الذم كاف حتى ذلؾ الحيفمرئيس مارؾ رافالكمانانا، سمح لسياسييف في حيف 
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أنتناناريفك بالخاص  ولعكدة لمسكناب ،تسيراناناأنباإلقامة الجبرية في مخيـ عسكرم 
 .2015يناير  13في عقد لقاء ثاف . ك 2014ديسمبر  24يـك 

. ةعممية تكحيد المؤسسات كتكطيد الديمقراطية مستمر مازالت ذلؾ، مع مكازاة   .89
تنظيـ االنتخابات البرلمانية الفرعية في  يجب تسميط الضكء عمىفي ىذا الصدد، ك 

خبلؿ االنتخابات البرلمانية  ظمت شاغرةلمؿء المقاعد التي  2014 أغسطس 29
، العاـ الماضي، كتعييف األعضاء الجدد في المحكمة الدستكرية العمياالتي نظمت 

المتعمقة بتعييف أعضاء جدد في منيا خاصة  ، التشريعاتمف كاعتماد سمسمة 
نشاء األعمى لمجمس ال إلغاء عقكبة معدؿ، فضبل عف العميا لمحكمة المقضاء، كا 

تعييف رئيس كزراء جديد  عمىضا ينبغي تسميط الضكء أيذلؾ،  إضافة إلىاإلعداـ. 
 .ركجر ككلك  عفدالب، رافيمكناريفك ، في شخص العميد جاف2015 يناير 14 يـك

يقكدىا االتحاد االفريقي مشتركة تقييـ  بعثةتكجيت ، 2014في أكتكبر عاـ ك  .90
كاالتحاد  ،كاألمـ المتحدة، األفريقي كبالجن تنمية مجمكعةعف  يفممثم كتضـ

كشبكة قطاع األمف األفريقي إلى  ،كالمنظمة الدكلية لمفرانككفكنية، األكركبي
 كفضبلإصبلح القطاع األمني.  جاؿانتناناريفك لمنظر في احتياجات مدغشقر في م

ع المحمي ذلؾ، كاصؿ الممثؿ الخاص لبلتحاد االفريقي تسييؿ اجتماعات الفر  فع
 .2014مارس  28 فيم أنشئ في مدغشقر، ذمدغشقر، المكعة الدعـ الدكلي للمج

شجع األطراؼ يالتطكر اإليجابي لمحالة ك بب يترحالمؤتمر في ال قد يرغب  .91
التعجيؿ مكاصمة جيكدىا لتحقيؽ المصالحة الكطنية ك  عمى الفاعمةالمتعددة 
ما يمكف لممؤتمر كالجكانب المعمقة مف خارطة الطريؽ إلنياء األزمة. باستكماؿ 

إلى حتاجو مدغشقر تم ذالدعـ االقتصادم كالمالي ال تعبئةحث المجتمع الدكلي ل
 .عممية إصبلح القطاع األمني جانب دعـ
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 الصومال ( ج

عمى كجكد أدلة ، مع مشجعة في الصكماؿ ات السياسية الشاممةتزاؿ التطكر ما .92
حضير لبلنتخابات كالت ،مراجعة الدستكرك الدكلة،  تشكيؿإحراز تقدـ في عممية 

 كالذم أقاـ 2013أغسطس في . كمنذ تكقيع اتفاؽ أديس أبابا 2016بحمكؿ عاـ 
 تـ التكصؿ كماالتقدـ في تنفيذ ىذا االتفاؽ. تـ إحراز بعض المؤقتة، جكبا إدارة 

الجنكب دكلة : ما، كىأخرييف بشأف إنشاء دكلتيف 2014يكنيك  23في تفاقات ال
مشاكرات مع ممثمي االتحادية لصكماؿ احككمة كما أجرت . المركزية ةدكلالك  يالغرب

 ىيماف كىيب" ، ك "إدارةلجالمادكج"المناطؽ الكسطى، بما في ذلؾ "الدكلة اإلقميمية 
 2014يكليك  30 يكـ عمى اتفاؽالتكقيع  نتج عنومما كقيادة أىؿ السنة كالجماعة، 

في أيضا تقدـ جؿ لمكدكج كجالجكدكج. كسُ تشكيؿ حككمة ب طراؼاأل وفيالتزمت 
األمـ المتحدة، كتخطط لبلنتخابات.  تحضيرعممية مراجعة الدستكر في الصكماؿ كال

في انتخابية بعثة تقييـ ل اآلخريف، تعاكف كثيؽ مع االتحاد األفريقي كالشركاءب
 .2015الصكماؿ في أكائؿ عاـ 

نية لمجنة الكط المؤسسة التشريعات الرئيسيةلـ يتـ بعد اعتماد كمع ذلؾ،   .93
مخبلفات ل نتيجةكعبلكة عمى ذلؾ، ك فدرالية. مجنة الالكالحدكد ك  ،المستقمة لبلنتخابات

رئيس عف بحجب الثقة  االتنفيذم، أقر البرلماف تصكيتداخؿ الجياز  السياسية
تـ ، 2014 اكتكبر 17. كفي 2014ديسمبر  6 فيالكزراء عبد الكلي الشيخ أحمد، 

حككمتو  كقد أعمف عفمكزراء. ل ا جديدارئيسكي مار ر عمر عبد الرشيد عمي شاتعييف 
 .2015يناير  12يـك 

 (األميسـك) الصكماؿ في األفريقي االتحاد بعثةنفذت كعمى الصعيد األمني،   .94
أطمؽ عمييما اإلسماف  تيفمشترك يفعمميت بنجاح كالجيش الكطني الصكمالي

كاسعة مناطؽ ترجاع كنتج عنيما اس ،"النسر" ك "المحيط اليندم"الرمزياف التالياف 
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٪ مف جنكب ككسط 80أكثر مف  كيقع اآلف .اإلرىابية الشباب أيدم مجمكعةمف 
خطة حككمة كتمشيا مع  حككمة الصكماؿ اإلتحادية. الصكماؿ تحت سيطرة

ف، الذيف تـ اختيارىـ ك ف المحميك المسؤكلتكلى ، الصكماؿ اإلتحادية إلحبلؿ اإلستقرار
المسترجعة بدال عف  بعض المناطؽ إدارةالية، مسؤكلية مف قبؿ كزارة الداخمية كالفدر 
ما تزاؿ . كمع ذلؾ، في الصكماؿ كبعثة االتحاد األفريقي الجيش الكطني الصكمالي

حاجة لمزيد مف المكارد لتأميف نجاح جيكد تحقيؽ االستقرار، خاصة فيما يتعمؽ ثمة 
 .بتقديـ الخدمات االجتماعية

لمتنمية  المشتركة الحككمية زراء الييئةك د مجمس ق، ع2015 يناير 10 كفي .95
كؿ األ ،االجتماعكيعتبر الصكماؿ في مقديشك.  حكؿ الثالثة كالخمسيفالعادية  تودكر 

الحككمية المشتركة في الصكماؿ مف قبؿ كزراء خارجية الييئة مف نكعو الذم يعقد 
في البيئة السياسية كاألمنية تطكر عمى  اكاضح اعاما، مؤشر  29منذ لمتنمية 

مفكض االتحاد األفريقي لمسمـ كاألمف كممثمك إجراء االجتماع كسبؽ الصكماؿ. 
يناير  7بالصكماؿ لزيارة يـك  بعثة االتحاد األفريقيفي البمداف المساىمة بقكات 

التضامف مع بعثة االتحاد  كالتعبير عفتقييـ األكضاع عمى األرض، ل، 2015
ضد معسكر  2014ديسمبر  25ليـك بعد اليجـك اإلرىابي بالصكماؿ األفريقي 

 .الصكمالية إلجراء مشاكراتمع السمطاتك  ،قاعدة ىاالني

في  ةكجكدمزاؿ ت ماعة ك جممالإال أف حركة الشباب،  و قد تـ إضعاؼع أنكم  .96
القدرة كما تزاؿ لدييا كبعض أجزاء مف منطقتي بام كباككؿ،  ىمنطقة جكبا الكسط

 ضداألخير  ياىجكمعمى ذلؾ  ىجمات في مناطؽ أخرل، كما يدؿ شفعمى 
المجمكعة تنفيذ ىجمات في كما كاصمت معسكر بعثة االتحاد األفريقي في مقديشك. 

يبقى النيكض ، ا األساسعمى ىذك  أماكف أخرل في المنطقة، ال سيما في كينيا.
الجزء المركزم مف استراتيجية خركج بعثة االتحاد  يةالمؤسسات األمنية الصكمالب
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االتحاد االفريقي كاألمـ المتحدة، في اتفؽ في ىذا الصدد، ك . لصكماؿا األفريقي في
عمى تعزيز  ،2015يناير  10ك  9 يكميفي كمباال  تعقدالخمكة المشتركة التي 

لحككمة الصكماؿ اإلتحادية. كما تزاؿ الحاجة لبذؿ  يالتعاكف لدعـ كضع إطار أمن
سات األمنية الصكمالية التي لمزيد لدمج الميميشيات المتحالفة معيا كدعـ المؤسا

زاؿ ما ت. كعبلكة عمى ذلؾ، في الصكماؿ االتحاد األفريقي بعثةتقاتؿ إلى جانب 
مف  جممةفتقر لتالكافي، ك  الجكملمعتاد  في الصكماؿ تفتقر االتحاد األفريقي بعثة

دكامة العنؼ كتبقى ل. مترديااإلنساني  كما يبقى الكضع األخرل. العكامؿ المساعدة
عيؽ كصكؿ المساعدات إلى مما يعداـ األمف عمى طكؿ طرؽ اإلمداد الرئيسية، نالك 

مجفاؼ كارتفاع أسعار المكاد الغذائية في الصكماؿ عكاقب لالسكاف المتضرريف، ك 
 .عمى الشعب الصكماليمدمرة 

ب بالتقدـ المحرز. كفي يرحالتي ف مؤتمررغب الي، قد ىذا االساسكعمى   .97
المسار  ستمرار فيعمى اال يفحاب المصمحة الصكماليأصينبغي حث ، نفسوالكقت 

ظيارك  ـ تطمعات شعكبيا نحك السمبلمكفاء المطمكباف اليدؼ كالعمؿ عمى  كحدةال ا 
في بعثة االتحاد األفريقي في اإلشادة ب مؤتمرالكما قد يرغب كاألمف كاالستقرار. 

، ياكتضحيات اميكالشرطة عمى التزاالعسكرية قكات الكالبمداف المساىمة بالصكماؿ 
 ادعم كاقدمالذيف يمشركاء تقدير االتحاد االفريقي ل تجديد التأكيد عمىفضبل عف 

المالية كاالقتصادية  اتمساعدال الدعكة لتقديـفي  مؤتمررغب اليقد ك لمبعثة. 
 .كاإلنسانية الكافية لمصكماؿ

ثيوبيا ( د  إرتريا وا 

التغمب عمى  صما يخخبلؿ الفترة قيد االستعراض في حرز أم تقدـلـ يُ  .98
ثيكبيا.  إرتريابيف التحديات التي تكاجو عممية السبلـ  رغب ي، قد ا األساسعمى ىذك كا 

الجيكد لمتغمب عمى التحديات المزيد مف لتأكيد عمى ضركرة بذؿ ا مؤتمرال
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مى اتخاذ المبادرات المناسبة عة كمجمس السمـ كاألمف مفكضيالمطركحة كتشجيع ال
 .ذات الصمةمجمس السمـ كاألمف  بركتكككؿ مع أحكاـ في ىذا الصدد، كذلؾ تمشيا

رترياه(   جيبوتي وا 

مفكض السمـ كاألمف  يارةز ب، و ذات الصمةقرراتم، متابعة لسيذكر المؤتمر .99
رترياجيبكتي ك ل المزيد ف عمى اتخاذ ي، بيدؼ تشجيع البمد2014في أبريؿ كمايك  ا 

لتأكيد عمى الحاجة إلى في ا ؤتمررغب الميقد ك . اعبلقاتيم لتطبيعخطكات مف ال
ب يرحالتدكلة قطر، ك  طرؼمف  ةالميسر  2012يكنيك  6 يةالتنفيذ الفعاؿ التفاق

ف خبلؿ الزيارة التي قاـ بيا المفكض لتطبيع االبمد الذم أعرب عنوتزاـ لباال
 .كتعزيز حسف الجكار يماعبلقات

 القرن األفريقي ( و

عمى مدل السنكات  االتحاد، فقد دعا مؤتمرجمس، ككما ال يخفى عمى الم .100
ـ كاألمف كاالستقرار لسماالقميمة الماضية، مرارا كتكرارا لنيج إقميمي كشامؿ لتحديات 

. كمف شأف لمتنمية المشتركة الحككمية مييئةكذلؾ دعما لفي منطقة القرف اإلفريقي، 
السمـ كاألمف كاالستقرار كالتعاكف  حكؿعمى عقد مؤتمر إقميمي  أف ينطكم ىذا النيج

 تنخرط المفكضية تعزيز ىذا النيجمف أجؿ  ك. أخرل  مف بيف أمكر، نميةكالت
 تو خبلؿـ تكسيع كاليني بالتنفيذ، الذم تالمع المستكل الرفيع األفريقي االتحاد فريؽك 

، بنشاط في 2013سبتمبر  22 يكـ في نيكيكرؾ مجمس السمـ كاألمف اجتماع
 االتحاد فريؽيخطط ىذه المسألة. ك  بشأفمقررات المؤتمر الجيكد الرامية إلى متابعة 

عف الخطكات آخر المعمكمات  بتقديـ ني بالتنفيذالمع المستكل الرفيع األفريقي
 الكقت نفسو،في ك المتخذة في ىذا الصدد لمجمس السمـ كاألمف في الكقت المناسب. 

دعك يك  تكخىشامؿ الماللنيج إقميمي ك اعمى دعـ تجديد التأكيد في  مؤتمررغب اليقد 
 .ميع بمداف اإلقميـ لتقديـ الدعـ البلـزج
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 ز( السودان
 

أىـ التطكرات المسجمة في السكداف، خبلؿ الفترة قيد الدرس، بالجيكد  تتصؿ .101
الرامية إلى تطبيؽ مسار الحكار الكطني الذم أعمف عنو الرئيس عمر حسف البشير 

حك شامؿ. بيدؼ التصدم لمتحديات التي يكاجييا البمد عمى ن 2014يناير  27يـك 
ككانت لفريؽ االتحاد األفريقي الرفيع المستكل المعني بالتنفيذ، خبلؿ الستة شيكر 
الماضية، اتصاالت بالحككمة السكدانية، كمختمؼ أطراؼ المعارضة، باإلضافة إلى 

، ُتّكجت ىذه الجيكد بتكقيع 2014سبتمبر  4أطراؼ سكدانية فاعمة أخرل. كفي 
تنسيؽ  7+7ممية البناء الدستكرم" مف قبؿ لجنة "اتفاؽ حكؿ الحكار الكطني كع

الحكار الكطني، كمجمكعة إعبلف باريس التي تضمنت حركات متمرديف مف دارفكر، 
كاليتي كردفاف كالنيؿ األزرؽ، كحزب األمة القكمي. كلقي ىذا التطكر اإليجابي 

مـ ترحابا مف مجمس السمـ كاألمف التابع لبلتحاد األفريقي، كمجمس السمـ لؤل
المتحدة. كمع ذلؾ، يقتضي الكضع مزيدا مف االلتزاـ كالمركنة مف جانب األطراؼ 

 السكدانية بيدؼ إيجاد الفضاء السياسي المطمكب كالسير قدما بيذا المسار. 

 
لما كرد في البياف الصادر عف مجمس السمـ كاألمف عقب اجتماعو  كطبقا .102

ؿ الفترة مف نكفمبر إلى ديسمبر السادس كالخمسيف بعد أربعمائة، عقد الفريؽ، خبل
، اجتماعات في أديس أبابا متكخيا مسارا كاحدا كمسمكيف متكازييف اثنيف، 2014

شماؿ  -بيدؼ تنظيـ مفاكضات بيف الحككمة كالحركة الشعبية لتحرير السكداف
بخصكص المنطقتيف، كالحككمة كالحركات المسمحة بدارفكر، عمى التكالي. ككاف 

ذه المحادثات تحقيؽ كقؼ األعماؿ العدائية بما يفضي إلى كقؼ اليدؼ األساسي لي
إطبلؽ نار شامؿ، بما يمكف الثكار مف المشاركة في مسار حكار كطني يشمؿ كؿ 
األطراؼ. كُأجريت المفاكضات المتعمقة بمنطقتْي كاليتي جنكب كردفاف كالنيؿ 
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ة فيما األطراؼ  األزرؽ انطبلقا مف مسكدة كثيقة إطارية حصمت عمى مكافقة مشترك
. أحرزت الجكلة 2014بخصكص عدد مف المسائؿ، كذلؾ انطبلقا مف شير إبريؿ 

األخيرة شيئا مف التقدـ لكف دكف التكصؿ إلى اتفاؽ نيائي بخصكص المسائؿ 
المطركحة. كحدد الفريؽ ست مسائؿ كانت تعطؿ إحراز تقدـ بخصكص أجزاء 

مف االلتزاـ قبؿ استئناؼ اجتماعات  أخرل مف الكثيقة. كتقتضي ىذه المسائؿ مزيدا
 األطراؼ ذات الصمة. 

 
كفي تحرؾ مماثؿ، كطبقا لما كرد في  بياف مجمس السمـ كاألمف التابع  .103

لبلتحاد األفريقي، أشرؼ فريؽ االتحاد األفريقي الرفيع المستكل المعني بالتنفيذ، 
بلتحاد األفريقي الخاص المكمؼ بالعممية المختمطة ل المشترؾبدعـ مف نائب الممثؿ 

كاألمـ المتحدة في دارفكر، كالمبعكث الخاص ألميف عاـ األمـ المتحدة المكمؼ 
بالسكداف كجنكب السكداف، كممثؿ الييئة الحككمية الدكلية المعنية بالتنمية في 

، عمى إجراء مفاكضات بيف 2014نكفمبر  29إلى  23مف السكداف، خبلؿ الفترة 
في دارفكر التي يمي بيانيا: حركة العدالة كالمساكاة، الحككمة كالحركات المسمحة 

كحركة تحرير السكداف كمني ميناكم. لكف رئيس حركة تحرير السكداف رفض 
االنضماـ إلى المفاكضات. ككاف اليدؼ تمييد الطريؽ  لكقؼ فعمي لؤلعماؿ 
العدائية   كمشاركة شاممة في الحكار الكطني. كلـ تتكصؿ الحككمة كالمجمكعات 

لمسمحة في دارفكر إلى تكافؽ في اآلراء حكؿ جدكؿ األعماؿ.  لذلؾ، قرر الفريؽ ا
إرجاء الدكرة بيدؼ إجراء مشاكرات مكسعة مف شأنيا المساعدة في تضييؽ اليكة 

، يطمب الفريؽ إسياـ السمطات السكدانية، كليذا الغرضقبؿ إجراء االجتماع القادـ. 
لمحصكؿ عمى دعـ يتقدـ بسير  كما ينكم  التعاكف مع دكلة قطر كتشاد

 المفاكضات.
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يظؿ الكضع الميداني في دارفكر يتسـ بصراعات متقطعة بيف الفصائؿ   .104

المسمحة، األمر الذم ينتج عنو تشريد السكاف. كتفيد ككاالت تقديـ المعكنة بدارفكر 
بأف عدد المشرديف نتيجة لمعمميات العسكرية في بعض أقاليـ ىذه المنطقة بمغ، في 

فرد.  كيظؿ تنفيذ كثيقة الدكحة إلحبلؿ السبلـ في  200000،  2015اية سنة بد
دارفكر يكاجو صعكبات جّمة، السيما رفض عدد مف المجمكعات المسمحة االنضماـ 
إللى ىذه الكثيقة باإلضافة إلى انعداـ التمكيبلت المناسبة لتنفيذ المشاريع المتفؽ 

، كجيت الحككمة 2014نكفمبر  11ريخ بشأنيا بمكجب كثيقة الدكحة ىذه. كفي تا
السكدانية مراسمة إلى األمـ المتحدة تممس فييا إعداد استراتيجية خركج لعممية 
المختمطة لبلتحاد األفريقية كاألمـ المتحدة في دارفكر. كفي ىذا السياؽ، ُنظمت بعثة 

العمؿ في  استراتيجية مختمطة بيف االتحاد األفريقي كاألمـ المتحدة الستعراض كتقييـ
دارفكر بيدؼ تحديد مدل تنفيذ شركط المجاالت األساسية ذات األكلكية التي 

،  2013حددتيا بعثة التقييـ المختمطة لبلتحاد األفريقي كاألمـ المتحدة في ديسمبر 
السيما الكساطة بيف الحككمة السكدانية كالحركات المسمحة غير المكقعة، عمى 

مـ في دارفكر، كحماية المدنييف، كتيسير تسميـ أساس كثيقة الدكحة إلحبلؿ الس
المعكنات اإلنسانية، كسبلمة كأماف المكظفيف المكمفيف بالعمؿ اإلنساني، كدعـ 
الكساطة في النزاعات بيف المجمكعات. كيكجد تقرير االستعراض االستراتيجي قيد 

فرك  االستكماؿ، كسكؼ يعرض عمى مجمس السمـ كاألمف التابع لبلتحاد األفريقي
 الفراغ منو. 

 
كيرغب المؤتمر في التأكيد مجددا عمى دعـ  االتحاد األفريقي لمبادرة الحكار  .105

السكدانية ذات المصمحة إلى العمؿ الجدم مف أجؿ    األطراؼالكطني كدعكة كؿ 
تنفيذه بنجاح، كخاصة بالترفع عف االعتبارات الضيقة خدمة لممصالح العميا لبمدىـ. 
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تجديد التأكيد عمى دعميا الكامؿ لفريؽ االتحاد األفريقي الرفيع كيرغب المؤتمر في 
المستكل المعني بالتنفيذ، كتشيد بما يبذلو أعضاؤه مف جيكد ال تني كما يتحمكف بو 
مف التزاـ،  كتحث األطراؼ السكدانية ذات المصمحة عمى التعاكف الكامؿ مع 

إلى المجمكعة الدكلية حتى الفريؽ. كفي الختاـ، يرغب المؤتمر في تكجيو الدعكة 
، بما في ذلؾ تقديـ المساعدات االقتصادية كالمالية لممساعدة عمى  تقدـ الدعـ البلـز

 استقرار اقتصاد البمد. 

 
 جنوب السودان( ح

 
يظؿ الكضع السياسية كاألمني في جنكب السكداف مبعث انشغاؿ بالغ. كلقد  .106

التنمية  عدة خركقات لكقؼ إطبلؽ الحككمية الدكلية المعنية ب الييئةسجؿ مراقبك  
مميكف مشرد  1،4النار. كما يظؿ الكضع اإلنساني  غير مستقر إذ أف العنؼ خّمؼ 

 فرد فركا إلى البمداف المجاكرة. 450000مبلييف بحاجة لممعكنة. كما أف  8،3ك 

اد(، بدعـ مف األطراؼ جاستمرت الييئة الحككمية الدكلية المعنية بالتنمية )إي .107
ة ذات المصمحة، بما في ذلؾ االتحاد األفريقي، كمنذ قمة ماالبك، تبذؿ جيكد الدكلي

 25كساطة. كقد عقد رؤساء الدكؿ كالحككمات األعضاء في ىذه الييئة قمتيف في 
،  يسرا خبلليما مفاكضات مباشرة بيف الرئيس سالفا 2014نكفمبر  7أغسطس ك

الشعبية لتحرير السكداف  كير مايارديت  كالدكتكر رييؾ ماشار، رئيس الحركة
 6سبتمبر إلى  22المعارضة. كنظـ القائمكف عمى الكساطة، خبلؿ الفترة مف 

، جكلة مف المفاكضات ببحر دار،  حضرىا حككمة جنكب السكداف 2014أكتكبر 
كالحركة الشعبية لتحرير السكداف المعارضة، باإلضافة إلى أطراؼ ذكم مصمحة 

دني كقدامى المساجيف السياسييف، كجكلة أخرل آخريف، مف بينيـ المجتمع الم
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، بيف الحككمة ك الحركة 2014ديسمبر  24إلى  17بأديس أبابا خبلؿ الفترة مف 
 الشعبية لتحرير السكداف المعارضة.

اتفقت األطراؼ عمى تشكيؿ  2014يكنيك  10كينبغي التذكير بأنو بتاريخ  .108
. لكف لـ تتـ مراعاة ىذا 2014أغسطس  10حككمة كحدة كطنية انتقالية بحمكؿ 

األجؿ المحدد، ذلؾ أف األطراؼ لـ تتكصؿ إلى اتفاؽ بشأف التدابير االنتقالية 
الخاصة بتقاسـ السمطة. كليذا السبب، مكنت القمة التي عقدتيا الييئة الحككمية 

الحككمة كالحركة الشعبية  1987نكفمبر  7الدكلية المعنية بالتنمية )غاد( يـك 
اف المعارضة مف ميمة إضافية بخمسة عشر يكما حتى يتمكّنا مف لتحرير السكد

( أف أم خرؽ لكقؼ األعماؿ العدائية إيجاداستكماؿ مشاكراتيما.  كما قررت قمة )
يقدـ عميو الطرفاف  يفضي إلى اتخاذ أحد التدابير التالية: تجميد األصكؿ، كحظر 

( إيجادررت أف تتخذ )السفر، كفرض حظر عمى األسمحة. زد عمى ذلؾ أف القمة ق
التدابير الضركرية لمتدخؿ مباشرة  في جنكب السكداف بيدؼ حماية حياة المدنييف 

(، إف اقتضى األمر ذلؾ، يجادكاستعادة السمـ كاألمف. كما قررت القمة أنو يجكز )إل
أف تمجا إلى مجمس السمـ كاألمف التابع لبلتحاد األفريقي، كمجمس األمف لؤلمـ 

مجمكعات الدكلية األكسع، لتكفير المساعدة الضركرية كالكفيمة بتنفيذ المتحدة، كال
 ىذه التدابير.  لكف لـ نسّجؿ أم تقدـ يذكر منذ تاريخ القمة.

كاستمر االتحاد األفريقي في تقديـ الدعـ لعممية الكساطة عبر المفكضية،  .109
(، يجاد)إلككاصؿ إجراء مشاكرات كثيقة مع البمداف كالمبعكثيف الخاصيف التابعيف 

باإلضافة إلى الشركاء، بما في ذلؾ األمـ المتحدة، حكؿ أفضؿ الطرؽ لدفع البحث 
عف حؿ دائـ. كقرر مجمس السمـ كاألمف التابع لبلتحاد األفريقي، في اجتماعو الرابع 

، أف يعزز كيقيـ دعمو لييئة 2014ديسمبر  4كالسبعيف بعد أربعمائة المنعقد بتاريخ 
طتيا في جنكب السكداف، بما في ذلؾ المشاكرات مع القادة في ( كجيكد كساإيجاد)
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المنطقة بيدؼ اإلسراع بإنشاء   لجنة عميا مخصصة تابعة لرؤساء الدكؿ 
كالحككمات تتضمف ممثبل كاحدا عف كؿ مف مناطؽ القارة الخمس.  كفي الكقت 

يبة ىذه الذم كاف التقرير الراىف قيد اإلعداد، كانت المشاكرات جارية بخصكص ترك
المجنة ك اختصاصاتيا.  كعبلكة عمى ذلؾ فإف لجنة التحقيؽ التابعة لبلتحاد 
األفريقي التي تـ إنشاؤىا لمتحقيؽ في انتياكات حقكؽ اإلنساف كغير ذلؾ مف 
االعتداءات المقترفة  خبلؿ النزاع في جنكب السكداف كتقديـ تكصيات بخصكص 

صالح كضـ الجراح في ما بيف مختمؼ أفضؿ السبؿ كالكسائؿ لضماف المساءلة كالت
الجماعات السكدانية، أنيت عمميا. كسكؼ يعرض ىذا التقرير عمى مجمس السمـ 

 كاألمف التابع لبلتحاد األفريقي في الكقت المناسب.

( إيجادكفي ضكء ما تقدـ، يكد المؤتمر اإلعراب عف تقديرىا لما تبذلو ىيئة ) .110
ؿ دائـ لمصراع القائـ في جنكب السكداف، مف جيكد متكاصمة كالتزاـ بالبحث عف ح

كما ترحب بإنشاء المجنة الرفيعة المستكل المخصصة التابعة لبلتحاد األفريقي 
كتشجعيا عمى اتخاذ كؿ الخطكات البلزمة بيدؼ تعزيز عمميات الكساطة التي 

اءات التي اد(. كيكد المؤتمر اإلعراب عف دعميا لئلجر تشرؼ عمييا ىيئة )إيج
، 2015يناير  29ك 2014نكفمبر  7اد( المنعقدة بتاريخ قمة ىيئة )إيج اقترحتيا

كتمتمس مف مجمس السمـ كاألمف االضطبلع بالمتابعة الضركرية. كما يكد المجمس 
تسجيؿ  عميؽ انشغالو بالكضع اإلنساني الخطير السائد عمى الميداف، كيؤكد مجددا 

حقكؽ اإلنساف،  ني الدكلي كقانكفبالقانكف اإلنساعمى ضركرة أف تمتـز كؿ األطراؼ 
 كيدعك المجتمع الدكلي إلى تعزيز عممياتو اإلنسانية.

 ( العالقات بين السودان وجنوب السودانط
استمر االتحاد األفريقي، خبلؿ الفترة قيد الدرس، يتابع عف كثب كيدعـ تنفيذ  .111

كفي  بيف السكداف كجنكب السكداف. 2012اتفاقية التعاكف المكقعة في سبتمبر 
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كاعتمادا عمى تقارير مفادىا غياب التقدـ كبخاصة في المسائؿ  2014أغسطس 
المتصمة باألمف، نظـ فريؽ االتحاد األفريقي الرفيع المستكل المعني بالتنفيذ بعثة 
إلى السكداف كجنكب السكداف بيدؼ تشجيع الطرفيف عمى الحـز في جيكدىما 

ضايا المتصمة بعبلقاتيما. كفي إطار الجيكد التي يبذليا فريؽ الرامية إلى معالجة الق
االتحاد األفريقي الرفيع المستكل المعني بالتنفيذ لتنفيذ االتفاقية الخاصة بالمسائؿ 

، استضاؼ ىذا الفريؽ ، خبلؿ الفترة 2012سبتمبر  27الحدكدية المبرمة بتاريخ 
لسكداف كلجاف الحدكد لجنكب ، كرشة بناء ثقة بيف ا2014نكفمبر  20إلى  17مف 

 2014نكفمبر  21السكداف. كنظـ بعد ذلؾ اجتماع لمجنة المشتركة لمحدكد بتاريخ 
 7كافؽ عمى عقد اجتماع أكؿ اجتماع لمجنة المشتركة لتعميـ الحدكد في تاريخ 

. كاجتمع كزيرا خارجية البمديف بالخرطـك في  2014ديسمبر  ديسمبر  31بالخرطـك
أكيد عمى التزاميما بالتنفيذ الكامؿ لبلتفاقيات المكقعة. كفي ىذا كجددا الت 2014

السياؽ، أصدرا  أكامرىما لمختمؼ المجاف المؤسسة في ىذا اإلطار حتى تعقد 
 اجتماعات لمعالجة التحديات المطركحة.

 
لـ يحرز تنفيذ الترتيبات المؤقتة لئلدارة كاألمف في منطقة أبيي المتخذة في  .112

م تقدـ.   كلـ تجتمع لجنة الرقابة المشتركة في أبيي التي أ 2011يكنيك  20
رغـ  2013منذ شير مايك  الرئيسيفيفترض أف تدير شؤكف المنطقة بالنيابة عف 

العديد مف المساعي التي بذليا ميّسر االتحاد األفريقي لجمع األطراؼ ذات الصمة.  
ضؿ حضكر قكة األمـ لكف الكضع عمى الميداف ظؿ مستقرا خبلؿ األشير األخيرة بف

المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي. كقد جدد مجمس األمف لؤلمـ المتحدة  بمكجب القرار 
ـَ ىذه القكة إلى  2015أكتكبر  15(  بتاريخ 2014) 2179رقـ  فبراير  28ميا

2015. 
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كاصؿ فريؽ االتحاد األفريقي الرفيع المستكل المعني بالتنفيذ دعمو لممقاربة  .113

خبلؿ المجنة الثبلثية التي تأسست بمكجب اتفاقية التعاكف بيدؼ تعبئة المشتركة مف 
لمبمدْيف. كفي ىذا السياؽ، نظـ فريؽ االتحاد األفريقي  كتقديمياالمساعدات الدكلية 

الرفيع المستكل المعني بالتنفيذ عددا مف المشاكرات مع البنؾ الدكلي كصندكؽ النقد 
بمدينة  2014اف ذلؾ في شير سبتمبر الدكلي كحككمة الكاليات المتحدة، كك

كاشنطف. ككاصمت لجنة مراقبة النفط عمميا. كفيما نحف بصدد تحرير ىذا التقرير، 
 تبرمج المجنة لعقد اجتماعيا الخامس.

 
في تشجيع البمديف عمى مضاعفة جيكدىما عمى درب تنفيذ  المجمسيرغب  .114

المؤتمر أيضا في  . كيرغب2012كامؿ التفاقية التعاكف المكقعة في سبتمبر 
دعكتيما إلى اتخاذ الخطكات الضركرية لمتصدم لقضية أبيي،  كذلؾ بالتنفيذ الفعاؿ 
لبلتفاقية المؤقتة كتجديد الجيكد الرامية إلى حؿ قضية الكضع النيائي لمنطقة أبيي.  
كيدعك المجمس أيضا المجتمع الدكلي إلى تقديـ الدعـ البلـز لممقاربة المشتركة. 

اـ، يكد  المؤتمر أف تشيد بفريؽ االتحاد األفريقي الرفيع المستكل المعني كفي الخت
 بالتنفيذ لجيكده المكصكلة ، كتشجعو عمى تقديـ دعمو لمسكداف كجنكب السكداف.

 
 بوروندي (م

 
( شيكر عمى  االنتخابات 6بعد مضي أقؿ مف ستة ) الحاليةتعقد الدكرة  .115

النزاع. كانت ىذه االنتخابات مبرمجة لتمتد  العامة التي عقدىا بكركندم بعد  انتياء
، كىي تتضمف مجمكع خمس  2015أغسطس  24مايك إلى  26خبلؿ المدة مف 

( عمميات اقتراع، بما فييا الجكلتاف األكلى كالثانية النتخاب الرئيس المبرمجتاف 5)
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ت عمى التكالي. كسعيا إلى تنظيـ ىذه االنتخابا 2015يكليك  27يكنيك ك 26لتاريخ 
عمى نحك مناسب، تـ اعتماد خارطة طريؽ   كمدكنة انتخابية رضائية.  كتقدر 

. أمريكي مميكف دكالر 60الحككمة مجمؿ كمفة مختمؼ االنتخابات المبرمجة بمبمغ 
كينكم االتحاد األفريقي تكفير الدعـ التقني لتنظيـ ىذه االنتخابات، باإلضافة إلى 

ير لرصد ىذه العممية. كفي ىذا السياؽ، نشر مراقبيف عمى المدل الطكيؿ كالقص
 21إلى  8تحكلت بعثة تقييـ سابؽ لبلنتخابات إلى بكركندم خبلؿ الفترة مف 

 الدعـ الضركرم.لتقييـ البيئة السياسية في البمد باإلضافة إلى طرؽ  2014ديسمبر 

 
يكد المؤتمر أف يعرب عف ارتياحو لمخطكات المتخذة لضماف حسف سير ىذه   .116

األطراؼ البكركندية ذات المصمحة بأاّل تألكا جيدا في  سائربات كيدعك االنتخا
تحقيؽ ذلؾ.  كفي ىذا السياؽ، يستنكر المؤتمر  اليجكـ الذم قاـ بو عناصر 

، كيشدد عمى كاجب كؿ األطراؼ البكركندية ذات 2014ديسمبر  30مسمحكف يـك 
يعزز  كاالستقرار بماالصمة أف تكاصؿ جيكدىا الرامية إلى تعزيز السمـ كاألمف 

منذ تكقيع اتفاقية أركشا لمسمـ كالمصالحة سنة  بمدىا هالتقدـ المتميز الذم أحرز 
2000. 

 
 جمهورية الكونغو الديمقراطيةك( 

 
استمرت الجيكد الرامية إلى تنفيذ االتفاقية اإلطارية لمسمـ كاألمف كالتعاكف في  .117

ترة قيد الدرس.  كفي ىذا اإلطار، كالمنطقة خبلؿ الف الديمقراطيةجميكرية الككنغك 
طمب االجتماع الكزارم المشترؾ لممؤتمر الدكلي المعني بمنطقة البحيرات الكبرل 

، 2014يكليك  2كالجماعة اإلنمائية لمجنكب األفريقي المنعقد في لكاندا )أنغكال( يكـ 
بلحيا أف العرض الذم تقدمت بو القكات الديمقراطية لتحرير ركاندا كالقاضي بنزع س
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. كفيما بعد 204يكليك  2طكعيا ينفذ  خبلؿ فترة ستة شيكر اعتبارا مف تاريخ 
كافقت مختمؼ الييئات التابعة  لممؤتمر الدكلي المعني بمنطقة البحيرات الكبرل  
كالجماعة اإلنمائية لمجنكب األفريقي، باإلضافة إلى اجتماع آلية الرصد اإلقميمية 

. 2014ي سبتمبر ف ، الكاليات المتحدة األمريكية،لبلتفاقية اإلطارية بنيكيكرؾ
كانطبلقا مف التقييـ الذم تـ إجراؤه إلى اآلف، يبدك أف عممية نزع السبلح الخاصة 

عنصر  1300بالقكات الديمقراطية لتحرير ركاندا تحرز تقدما يعتّد بو.  كمف أصؿ 
 ميميشيا تسميـ السبلح عمى نحك طكعي.  337لـ تقبؿ إال 

السياؽ، عقد أكؿ اجتماع لمجيات الضامنة لبلتفاقية اإلطارية بأديس  كفي ىذا .118
أبابا تحت رعاية االتحاد األفريقي كمنظمة األمـ المتحدة.  كباإلضافة إلى االتحاد 

، شارؾ في ىذا االجتماع أنغكال، الرئيس الحالي المتحدةاألفريقي كمنظمة األمـ 
كبرل، كزمبابكم كجنكب أفريقيا، لممؤتمر الدكلي المعني بمنطقة البحيرات ال

بصفتييما الرئيس الحالي لمجماعة اإلنمائية لمجنكب األفريقي، كالييئة المعنية 
بالتعاكف السياسي كالدفاعي كاألمني التابعة لممؤتمر الدكلي المعني بمنطقة البحيرات 

الحظت الكبرل، باإلضافة إلى األمانتيف التنفيذيتيف لممؤتمر كالجماعة المذككريف. ك 
الجيات الضامنة المذككرة تقمب الكضع األمني في شرؽ جكيكرية الككنغك 

لنزع السبلح الطكعي  2015يناير  2الديمقراطية. كعند التذكير بقرب حمكؿ أجؿ 
مف جانب القكات الديمقراطية لتحرير ركاندا، أعربت الجيات الضامنة عف بالغ 

الطابع اإللزامي كغير القابؿ  انشغاليا بخصكص تأخر ىذه العممية. كشددت عمى
، مذكرة بأف القرارات ذات الصمة التي اتخذىا  2015يناير  2لمتفاكض ألجؿ 

مجمس األمف لؤلمـ المتحدة كمقررات بمداف المنطقة تقضي بأف بعثة األمـ المتحدة 
لتحقيؽ االستقرار في جميكرية الككنغك الديمقراطية، كالقكات المسمحة لجميكرية 

لديمقراطية مطالبتاف باتخاذ اإلجراءات الضركرية  لتحييد القكات الككنغك ا
الديمقراطية لتحرير ركاندا إذا لـ تمتثؿ لؤلجؿ المحدد. أعرب فريؽ المبعكثيف 
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الخاصيف التابعيف لبلتحاد األفريقي، كمنظمة األمـ المتحدة، كالكاليات المتحدة، 
شغالو بخصكص رفض القكات ، عف ان2015يناير  2كبمجيكا، في ببلغ أصدره يـك 

الديمقراطية لتحرير ركاندا نزع أسمحتيا كدعا إلى القياـ بعمؿ عسكرم لتحيد ىذه 
المجمكعة. كجددت حككمة جميكرية الككنغك الديمقراطية كالبمداف المشاركة 
بعساكرىا في لكاء  التدخؿ التابع لبعثة األمـ المتحدة لتحقيؽ االستقرار في جميكرية 

ديمقراطية التأكيد عمى التزاميا بالتنفيذ الفعمي لمقرارات المتفؽ بشأنيا الككنغك ال
الرامية إلى تحييد القكات الديمقراطية لتحرير ركاندا. كُتجرل حاليا مشاكرات 
بخصكص عقد قمة تجمع المؤتمر الدكلي المعني بمنطقة البحيرات الكبرل كالجماعة 

 .في ىذا الشأف اسباإلنمائية لمجنكب األفريقي، في الكقت المن

 
كنشيد، في األثناء، بركز أنشطة القكات الديمقراطية المتحالفة في عدة مناطؽ  .119

بكيفك الشمالية، بما في ذلؾ  مذابح ذىب ضحيتيا الكثير مف المدنييف. كتستمر 
العمميات العسكرية المشتركة بيف بعثة األمـ المتحدة لتحقيؽ االستقرار في جميكرية 

كالقكات المسمحة لجميكرية الككنغك الديمقراطية، المكجية شد  اطيةالديمقر الككنغك 
ىذه المجمكعة.  كاقتصر تقدميا عمى المنطقة آبيي االستراتيجية. كباإلضافة إلى 
ذؾ، يكاصؿ االتحاد األفريقي رصد تنفيذ إعبلنات نيركبي الصادرة في ديسمبر 

 23راطية كحركة بخصكص حكار كامباال بيف جميكرية الككنغك الديمق 2013
آذار/مارس. أخذ االجتماع المذككر أعبله لمجيات الضامنة عمما بالجيكد التي 

لمكفاء بالتزاماتيا المنبثقة عف اإلعبلنات  جميكرية الككنغك الديمقراطيةذليا حككمة تب
المذككرة  كشجعيا عمى دفع عجمة ىذا المسار، بما في ذلؾ مسألة إصدار عفك 

آذار/مارس المقيميف في ركاندا كأكغندا.  23يسمى حركة كعكدة أعضاء ما كاف 
كفي الختاـ، ينبغي اإلشارة إلى أنو في إطار الدعـ الذم يقدمو االتحاد األفريقي 
لتنفيذ االتفاقية اإلطارية، قاـ مفكض السبلـ كاألمف التابع لبلتحاد األفريقي، في 
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يكاصؿ المبعكث الخاص ،  بزيارة إلى كيغالي كلكاندا ككينشاسا. ك 2014سبتمبر 
جيكده بالتعاكف مع أطراؼ أيضا لبلتحاد األفريقي إلى منطقة البحيرات الكبرل 

 دكلية فاعمة أخرل. 

 
يرغب المؤتمر في التأكيد مجددا عمى الدعـ الذم يقدمو االتحاد األفريقي  – .120

ة كيدعك األطراؼ المتدخمة كذات الصمة إلى مضاعف اإلطاريةلتنفيذ مسار االتفاقية 
جيكدىا في ىذا الصدد. كيشدد المؤتمر، في ىذا اإلطار، عمى األىمية البالغة 
لمشركع فكرا في تحييد القكات الديمقراطية لتحرير ركاندا كغيرىا مف المجمكعات 
المسمحة األخرل الناشطة في شرؽ جميكرية الككنغك الديمقراطية، طبقا لمقرارات 

لمتحدة كالقرارات التي اعتمدىا المؤتمر ذات الصمة لمجمس األمف التابع لؤلمـ ا
الدكلي المعني بمنطقة البحيرات الكبرل كالجماعة اإلنمائية لمجنكب األفريقي. كفي 
نفس المسار، يحث المؤتمر كؿ األطراؼ الفاعمة ذات الصمة عمى دفع عجمة تنفيذ 

الدءكبة إعبلنات نيركبي. كفي الختاـ، يذكر المؤتمر بضركرة بذؿ المزيد مف الجيكد 
 بيدؼ ترجمة الجكانب االجتماعية كاالقتصادية لبلتفاقية اإلطارية  إلى كاقع مممكس.

 
 جمهورية أفريقيا الوسطىل( ـ 

مف التطكرات الرئيسية المسجمة في جميكرية أفريقيا الكسطى نقؿ السمطة   .121
ألمـ مف  بعثة الدعـ الدكلية بقيادة أفريقية في جميكرية أفريقيا الكسطى إلى بعثة ا

لتحقيؽ االستقرار في جميكرية أفريقيا الكسطى،  األبعادالمتحدة المتكاممة المتعددة 
األمر الذم مثؿ استكماال لمرحمة  2014سبتمبر  15كالذم تـ بمدينة بانغي يـك 

مفكض السبلـ ك رئيسة المفكضية  كؿ مف كشارؾاالستقرار األكلية لمكضع الميداني. 
ت الفرصة لئلشادة بالعمؿ المتميز الذم أنجزتو بعثة .  كاستغمالمراسـفي  كاألمف

الدعـ الدكلية بقيادة أفريقية في جميكرية أفريقيا الكسطى رغـ محدكدية الكسائؿ 
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 17كالكضع الصعب لمغاية. كخبلؿ االجتماع الذم عقده مجمس السمـ كاألمف يـك 
تخاذ التدابير ، كبعد الترحيب باالنتقاؿ السمس، طمب إلى المفكضية ا2014سبتمبر 

الضركرية لضماف استمرار الدعـ الذم يقدمو االتحاد األفريقي لمعممية االنتقالية 
كمسار االستقرار في جميكرية أفريقيا الكسطى، بتحكيؿ بعثة الدعـ الدكلية بقيادة 
أفريقية في جميكرية أفريقيا الكسطى إلى بعثة االتحاد األفريقي مف أجؿ جميكرية 

ككسط أفريقيا. كيجرم حاليا اتخاذ الخطكات الضركرية  لجعؿ ىذه أفريقيا الكسطى 
 البعثة تنيض بعممياتيا بالكامؿ.

 
كفي مستكل آخر، استمر االتحاد األفريقي ينيض بمسؤكلياتو بصفة   - .122

رئيسا مشاركا لفريؽ االتصاؿ الدكلي المعني بجميكرية كسط أفريقيا ، الذم عقد 
 2014يكليك  7: األكؿ بأديس أبابا م كىما البحثاجتماعيف خبلؿ الفترة قيد 

.  ك كافؽ  فريؽ االتصاؿ الدكلي المعني 2014نكفمبر  11كالثاني ببانغي في 
بجميكرية كسط أفريقيا، خبلؿ اجتماعو الخامس بأديس أبابا، كبخاصة في بانغي، 
عمى تنظيـ كساطة دكلية، تحت رعاية الرئيس ساسك نغكسك، رئيس جميكرية 

. كافؽ الفريؽ د األفريقي كمنظمة األمـ المتحدةتضمف ممثميف عف االتحاككنغك، كت
 اتخاذ تدابير أخرل ترمي إلى إعادة تنشيط المسار السياسي.أيضا عمى 

 
، كبرعاية مف الكساطة الدكلية، عقد منتدل المصالحة السياؽكفي ىذا  .123

كأفضى ىذا .  2014يكليك  23إلى  21الكطنية ككنغك ببرازافيؿ خبلؿ الفترة مف 
المؤتمر إلى التكقيع عمى اتفاؽ كقؼ أعماؿ القتاؿ كتكافؽ في اآلراء حكؿ طريقة 

كبناءن مكاصمة العمؿ بخصكص الخطكات المستقبمية عمى درب مسار المصالحة. 
، نظمت حممة تكعية بخصكص اتفاؽ كقؼ أعماؿ القتاؿ. كفي الكقت عمى ذلؾ

محافظة يضميا البمد مشاكرات  16 الذم يستكمؿ فيو إعداد ىذا التقرير، تشيد
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شعبية ، كىي عممية سكؼ تفضي إلى تنظيـ منتدل المصالحة الكطنية كالحكار 
بمدينة بانغي. كينبغي مبلحظة أف منتدل برازافيؿ  2015السياسي في شير فبراير 

، كقد جرل إعادة تنظيميا مف 2014أغسطس  22أفضى إلى تشكيؿ حككمة يـك 
. كمف األكلكيات التي حددتيا ىذه الحككمة 2015يناير  16خ الجانب التقني بتاري

إعادة نشر األمف لمتمكيف مف حسف سير المسار السياسي كاالنتخابات التي سكؼ 
تأتي تكميبل لمفترة االنتقالية. كبخصكص ىذه النقطة األخيرة، الحظ فريؽ االتصاؿ 

ع ببانغي، أف أجؿ فبراير الدكلي المعني بجميكرية كسط أفريقيا، خبلؿ اجتماعو الراب
المحدد إلجراء االنتخابات لـ يعد ممكنا مف حيث الجانب التقني.  كطبقا  2015

لؤلحكاـ ذات الصمة الكاردة في ميثاؽ الفترة االنتقالية، التمس الفريؽ مف الكسيط 
فبراير  15ا مف تاريخ شيكر اعتبار  6الدكلي التمديد في الفترة االنتقالية بمدة 

كانطبلقا مف ىذه التكصية، مدد الكسيط الدكلي  2015يناير  6تاريخ  في.  ك 2015
. كمما يبعث عمى التشجيع أف 2015أغسطس  15في المرحمة االنتقالية إلى 

نسجؿ، في ىذا السياؽ، أف الجيات ذات المصمحة في أفريقيا الكسطى تكصمت إلى 
ي. كحصؿ االتفاؽ حاليا تكافؽ في اآلراء حكؿ الجكانب المعمقة مف المسار االنتخاب

و سيككف مع العمـ أنفي الكقت نفسو  االنتخابات الرئاسية كالتشريعية إجراءعمى 
 الناخبيف. يضـ صكرلكتركني إتسجيؿ  ىناؾ نظاـ

 
األمني ىشا رغـ ما ُسجؿ مف تحسف في الميداف. كتظؿ  الكضعيظؿ  .124

مكعات التي كانت المجمكعات المسمحة، السيما المجمكعات المناىضة لباالكا كالمج
البمد كفي بعض المناطؽ مف بانغي.  أجزاء مفتنتمي إلى سيميكا، تنشط في عدة 

كسجمت بعثة األمـ المتحدة  المخصصة لبعثة األمـ المتحدة المتكاممة المتعددة 
عسكرييف  7609األبعاد لتحقيؽ االستقرار في جميكرية أفريقيا الكسطى  بعدد 

ي المجمكع. كما أف الكضع اإلنساني يظؿ ف 11800شرطيا مف أصؿ  1127ك
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يبعث عمى الرعب. كعبلكة عف ذلؾ، يظؿ الكضع االقتصادم كالمالي صعبا كما 
التي اعتمدىا المجس  2015يتبيف ذلؾ مف الميزانية المخصصة لمسنة المالية 

مميار فرنؾ مف فرنكات  79الكطني لمرحمة االنتقالية، بعجز يتعدل بعض الشيء 
 الية األفريقية. الجماعة الم

   
يكد المؤتمر اإلعراب عف عميؽ تقديره لبعثة األمـ المتحدة المتكاممة المتعددة  .125

األبعاد لتحقيؽ االستقرار في جميكرية أفريقيا الكسطى كلمبمداف المساىمة برجاؿ 
في الميداف، ككذا بالنسبة إلى الدكؿ  تحقؽعسكر كشرطة لمعمؿ الممتاز الذم 

الدكلييف الذيف كفركا الدعـ المكجيستي كالفني كالمالي لمبعثة. األعضاء كالشركاء 
قرار  كيكد المؤتمر أيضا حث األطراؼ الفاعمة مف أفريقيا الكسطى عمى االلتزاـ كا 
العـز عمى استكماؿ المرحمة االنتقالية خبلؿ األجؿ الجديد المتفؽ عميو، كيندد بكؿ 

مسمحة. كيكد المؤتمر اإلعراب مجددا قكة بأعماؿ العنؼ التي اقترفتيا المجمكعات ال
عف تقديره لمكساطة الدكلية، كالمجمكعة االقتصادية لدكؿ كسط أفريقيا كالشركاء 

يكد المؤتمر تكجيو دعكة مف عبلكة عمى ذلؾ، ف ذكم الصمة اللتزاميـ الدائـ. الدكليي
ىذا أجؿ حشد دعـ إنساني كمالي كاقتصادم متزايد لجميكرية أفريقيا الكسطى. كفي 

الخصكص، يحث المؤتمر سمطات أفريقيا الكسطى عمى مزيد النيكض بالحكـ 
تماـ كؿ اإلصبلحات المطمكبة بنجاح.  الرشيد كا 

 
 جيش الرب لممقاومة م(
استمرت الجيكد الرامية إلى تحييد جيش الرب لممقاكمة خبلؿ الفترة قيد  .126

ة التابعة لمبادرة العمؿ اإلقميمي فرقةالدرس. ثـ إف العمميات التي اضطمعت بيا 
التعاكف اإلقميمي لمقضاء عمى جيش الرب لممقاكمة بقيادة األمـ المتحدة كالتي تجمع 
جميكرية أفريقيا الكسطى، كجيكرية الككنغك الديمقراطية، كجنكب السكداف، كأكغندا 
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أضعفت جيش الرب لممقاكمة عمى نحك ميـ،  بما دفع ىذه المجمكعة إلى نقؿ 
إلى المنطقة الشماؿ شرقية مف جميكرية أفريقيا الكسطى. كقد البعض مف أنشطتيا 

شيد الكضع تطكرا ميما لمغاية إْذ أف دكمينيؾ أكنغكيف، كىك أحد قياديي جيش الرب 
تيمة ارتكاب جرائـ حرب  2005لممقاكمة كجيت إليو المحكمة الدكلية في يكليك 

لمجمكعة سيميكا  كجرائـ ضد اإلنسانية بطمب مف الحككمة األكغندية، استسمـ
يكنيك  5.  كفي 2014بالشماؿ الشرقي لجميكرية أفريقيا الكسطى في شير ديسمبر 

، قامت مجمكعة سيميكا بنقمو إلى القكات األمريكية الخاصة التي تدعـ فرقة  2015
العمؿ اإلقميمية. كفي المقابؿ، كبطب مف االتحاد األفريقي، قامت القكات األمريكية 

يناير  14لفرقة العمؿ اإلقميمية لبلحتفاظ بو بأكبك كذلؾ في الخاصة بتسميمو 
.  كبعد مشاكرات مع أكغندا كبطمب منيا، ُسّمـ دكمينيؾ أكنغكيف لسمطات 2015

أفريقيا الكسطى التي سممتو، بدكرىا، لممحكمة الجنائية الدكلية. كنتيجة لمضغط 
رب لممقاكمة في إعادة المتزايد الذم تمارسو فرقة العمؿ اإلقميمية، يزيد جيش ال

تمكقعو خارج جميكرية أفريقيا الكسطى باتجاه المناطؽ الشماؿ شرقية مف جميكرية 
 الككنغك الديمقراطية حيث سجمت زيادة في عدد اليجكمات كالنيب كاالختطاؼ.  

 
كبيدؼ تعزيز كدفع تقدـ مبادرة التعاكف اإلقميمي لمقضاء عمى جيش الرب  .127

بعدد مف األعماؿ المممكسة خبلؿ األشير  لمقياـحاليا  لممقاكمة، تخطط المفكضية
القادمة. كيتضمف ذلؾ استعراض النتائج التي أحرزت إلى اآلف في مجاؿ تنفيذ 
ميمة مبادرة العكف اإلقميمي لمقضاء عمى جيش الرب لممقاكمة، كاالستمرار في حشد 

ية، كتكثيؼ الجيكد الدعـ السياسي كالمالي كالمكجيستيكي لكحدات فرقة العمؿ اإلقميم
المبذكلة الرامية إلى إعادة تأىيؿ المناطؽ كالجماعات المتضررة مف جيش الرب 

 لممقاكمة. 
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، عينت رئيسة المفكضية  الفريؽ دجاكسكف كيبركنك 2014يكليك  10في  .128

تككم مف كينيا بصفة مبعكث خاص جديد مكمؼ بقضية جيش الرب لممقاكمة. كقد 
ماديرا الذم تحمؿ ىذه المسؤكلية بصفة مؤقتة بالتكازم  حؿ محؿ السفير فرانسيسكك

مع كظيفتو بصفة ممثؿ خاص مكمؼ بالتعاكف عمى مكافحة اإلرىاب كمدير المركز 
األفريقي لمدراسات كالبحكث المعنية باإلرىاب. كنظـ المبعكث الخاص الجديد بعثة 

ر مع البمداف مشتركة مع مكتب األمـ المتحدة اإلقميمي في كسط أفريقيا لمتشاك 
المشاركة في مبادرة التعاكف اإلقميمي لمقضاء عمى جيش الرب لممقاكمة، باإلضافة 

، أطمع مجمس 2014ديسمبر  10إلى الشركاء الرئيسييف في ىذا المجاؿ. كفي 
األمف لؤلمـ المتحدة عمى  الكضع كشارؾ في اجتماع نظمو الفريؽ العامؿ الدكلي 

 يكيكرؾ.المعني بجيش الرب لممقاكمة بن

 
قد يكد المؤتمر أف يرحب بالتقدـ المحرز، كالدعكة إلى تجديد الجيكد الرامية  .129

القدرة التشغيمية لفريؽ العمؿ اإلقميمي لتمكينو مف القضاء عمى جيش الرب  بناءإلى 
لممقاكمة. كما قد يرغب المؤتمر في تأكيد الحاجة لتعبئة مكارد كافية إلعادة تأىيؿ 

 المحمية المتضررة.المناطؽ كالمجتمعات 

 حراـ ككك ب -ف

اإلرىابية، خبلؿ الفترة قيد االستعراض ىجمات  حراـ مجمكعة بككك شنت .130
عديدة، مستيدفة المدنييف كالشرطة كالكنائس كالمساجد كالمرافؽ العامة، بما في ذلؾ 

، قاعدة عسكرية كانت مقر 2015، في أكائؿ يناير حراـالمدارس. كاقتحمت بككك 
ت لمتعدد الجنسيات المشترؾ الذم يقع في باجا، كالية بكرنك. ثـ أجمَّ فريؽ العمؿ ا

المجمكعة آالؼ السكاف المحمييف مف المنطقة، كأحرقت المنازؿ كالمحبلت التجارية 
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كدمرتيا كارتكبت القتؿ الجماعي. كمف الجدير بالذكر أيضان االنفجارات االنتحارية 
يناير  11ك 10ية يكبي، في يكمي في مايدكجكرم، كالية بكرنك، كبكتسككـ، كال

عمى أف يعممكا   حراـك  نيا شممت األطفاؿ الذيف أجبرتيـ بكؾإ ، كالتي قيؿ 2015
 2013اإلرىابية منذ عاـ  حراـ بككك جماعةكانتحارييف. كبشكؿ ممحكظ، ىاجمت 

بشكؿ متكرر المدف كالقرل كمراكز الشرطة كالمدارس، كما قامت باختطاؼ المدنييف 
كاميركف. كفي اآلكنة ماألجانب كالبعثات التبشيرية في المناطؽ الحدكدية ل كالسياح

األخيرة، كانت ىناؾ أعداد متزايدة مف اليجمات في منطقة حكض بحيرة تشاد عبر 
 مكاميركف.لحدكد نيجيريا مع تشاد كالكاميركف كفي المحافظات الشمالية 

ة  إلى حاالت نزكح أدت اليجمات كاالنتياكات األخرل التي ارتكبتيا حرك .131
كتسّببت أيضا في تدفقات معتبرة لمسكاف مف كاليات بكمك كيكبي  .داخمي جماعي

كأداماكا في نيجيريا إلى النيجر كتشاد كالكاميركف. كقد ساىـ ىذا الكضع بشكؿ كبير 
إمكانية زيادة إشعاؿ شح المكارد في البمداف المضيفة، كزيادة االنشغاالت مف في 

بيف البلجئيف كالمجتمعات المضيفة. كحسب الككالة الكطنية فتيؿ الصراعات 
شخصا مف اليجمات  868،235النيجيرية إلدارة حاالت الطكارئ، يعاني حكالي 

مخيما لمنازحيف  20. تدير الككالة حاليا اإلرىابية الحالية في شماؿ شرؽ البمد
ساعدات دكف إيصاؿ الم لمحالة األمنية المحفكفة بالمخاطركتحكؿ داخميا. 

المنظمة الدكلية لميجرة أّف عدد البلجئيف كالنازحيف قد لؤلشخاص المحتاجيف. كترل 
 تجاكز مميكف شخص.

الذم ُعقد  ،خبلؿ اجتماع مجمس السمـ كاألمف حكؿ اإلرىاب كالتطرؼ العنيؼ .132
باستفاضة. كبكجو   ، تمت مناقشة مسألة 2014 سبتمبر 2في  ، كينيافي نيركبي

مجمس السمـ كاألمف بمداف اإلقميـ عمى اتخاذ الخطكات البلزمة أكثر تحديدان، حث 
عمى نحك أكثر   نحك تفعيؿ اآللية المتفؽ عمييا لمعالجة الخطر الذم تشكمو 
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فعالية. كبالتالي، تـ اتخاذ عدد مف المبادرات مف قبؿ بمداف اإلقميـ، متابعة 
كؿ كحككمات ، التي جمعت رؤساء د2014مايك  17الستنتاجات قمة باريس في 

كؿ مف بنيف، تشاد، الكاميركف، فرنسا، النيجر، نيجيريا، رئيس كزراء المممكة 
المتحدة كأصحاب المصمحة اآلخريف، ككذلؾ االجتماعات الكزارية التي ُعقدت في 

، عمى التكالي. كعقدت بمداف 2014أغسطس  5يكنيك ك 12لندف ككاشنطف في 
كزارم الثالث في أبكجا. كرحب االجتماع اجتماعيا ال 2014سبتمبر  3اإلقميـ في 

، كجيكد الحككمة اإلقميمية لدمج االستخباراتكحدة البالتقدـ المحرز في تفعيؿ 
االستخبارات، كجيكد الحككمة النيجيرية مج دلالنيجيرية في إنشاء الكحدة اإلقميمية 

ت كالتدابير التي اُتخذ  في إنشاء صندكؽ مف أجؿ تخفيؼ معاناة ضحايا تمرد 
العمؿ المتعدد الجنسيات المشترؾ. كأكد االجتماع أيضان الحاجة إلى  فريؽلتعزيز 

مدادىا باألسمحة .  معالجة مصادر تمكيؿ العمؿ بشكؿ فعاؿ عمى   كا 

كحككمات البمداف األعضاء في لجنة حكض بحيرة تشاد  دكؿعقد رؤساء  .133
كضع األمني ، قمة استثنائية في نيامي لتقييـ ال2014أكتكبر  7كبنيف، في 

. كأعربت القمة عف محاربة جماعة بككك حراـ اإلرىابيةكاالستراتيجية المشتركة في 
 فريؽالقدرات التشغيمية كاالستخباراتية لئلقميـ، ككذلؾ تنسيؽ  بناءعمى  عزميا 

. كقررت استكماؿ نشر الكحدات التي تعيدت بيا  العمؿ المتعدد الجنسيات المشترؾ
، 2014نكفمبر  1جنة حكض بحيرة تشاد كبنيف، بحمكؿ البمداف األعضاء في ل

نشاء مقر  . 2014نكفمبر  20، بحمكؿ  العمؿ المتعدد الجنسيات المشترؾ فريؽكا 
ككفقا لتكجييات القمة، ُعقد االجتماع الكزارم الرابع لمبمداف األعضاء في لجنة 

جتماع . كقد التـز اال2014أكتكبر  13حكض بحيرة تشاد كبنيف في أبكجا، في 
كنشر   العمؿ المتعدد الجنسيات  المشترؾ فريؽبتنفيذ مقرر القمة بشأف إنشاء مقر 

عمى   كاتفؽبمداف اإلقميـ الكحدات التي تـ التعيد بيا في إطار حدكدىا الكطنية. 
مشركع قرار يتـ تقديمو إلى االتحاد األفريقي كمجمس األمف لؤلمـ المتحدة،  يأذف 
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، كيدعك إلى تقديـ الدعـ الدكلي  عدد الجنسيات المشترؾالعمؿ المتفريؽ بتفعيؿ 
 لمقكة. ائتماني البلـز كيطمب إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة إنشاء صندكؽ

 
الستعراض الجيكد  2014نكفمبر  25اجتمع مجمس السمـ كاألمف يكـ  .134

 .  كجدد المجمس، في محاربة جماعة بككك حراـ اإلرىابيةاإلقميمية الرامية إلى 
البياف المعتمد بيذه المناسبة، التأكيَد عمى تنديده القكم باليجكمات اإلرىابية المقيتة 
التي اقترفتيا جماعة ، باإلضافة إلى تضامنو مع نيجيريا كالبمداف األخرل في 

 ليس المنطقة. كشدد عمى أف األنشطة اإلرىابية التي تنيض بيا  تمثؿ تيديدا خطرا 
ب بؿ لممنطقة كالقارة برمتيا أيضا، كدعا، في ىذا السياؽ، بالنسبة إلى نيجيريا فحس

إلى بذؿ  جيكد أفريقية جماعية. كأعرب المجمس عف كامؿ دعمو إلقامة كنشر 
إطارا مبلئما لمقضاء الفعاؿ عمى   باعتباره فريؽ العمؿ المشترؾ المتعدد الجنسيات 

شاكرات  عاجمة مع . كطمب إلى المفكضية أف تباشر مجماعة بككك حراـ اإلرىابية
 كيكتستغؿ الخبرة الضركرية  كبنيفالدكؿ األعضاء في لجنة حكض بحيرة تشاد 

لدعـ الدكلي  ا تكفيرب اإلسراع  يّسربما  ي يياكتتفؽ عمتحدد الخطكات العممية 
، 2014أكتكبر  13المطمكب، كما طمب ذلؾ االجتماع الكزارم المنعقد بتاريخ 

ف التابع لؤلمـ المتحدة قرارا يرخص لمدكؿ األعضاء ( اعتماد مجمس األم1: تحديدا
فريؽ العمؿ المشترؾ المتعدد الجنسيات نشر ب ف يفي لجنة حكض بحيرة تشاد كبن

ؤلمـ المتحدة بإنشاء صندكؽ ل عاـ الميف األ( قياـ 2شيرا،  12لفترة أكلية مدتيا 
( حشد الدعـ 3 ،فريؽ العمؿ المشترؾ المتعدد الجنسيات استئماني  لتمكيؿ عمميات 

 الدكلي المالي كالمكجستي الضركرم.
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يناير  20في  ، النيجرعقدت بمداف المنطقة اجتماعيا الكزارم الخامس بنيامي .135
. كحضر االتحاد األفريقي بمعية عدد مف الشركاء الدكلييف ىذا االجتماع. 2015

لشماؿ كالحظ المشارككف التدىكر المستمر لمكضع كالسيطرة عمى مناطؽ كاسعة با
الشرقي لنيجيريا،  مما أدل إلى زيادة ميمة في القدرات العممياتية ؿ، ك التشريد 
القسرم كالجماعي لمسكاف، كأزمة إنسانية حادة، كضغط قكم عمى المكارد الطبيعية 

المصكصية. ككافؽ االجتماع عمى   كتصاعد في البمداف التي يقيـ فييا البلجئكف 
فريؽ العمؿ إقامة مقر عمى كجو الخصكص ة، منيا بعض التدابير األمنية العممي
نشاء شبكة اتصاالت ُمؤّمنة تستخدميا إبالمشترؾ المتعدد الجنسيات  نجمينا، كا 

القكات األمنية العاممة في حكض بحيرة تشاد كحكلو، كاستكماؿ اإلجراءات الخاصة 
ة. نجمينا، في أقرب فرصة ممكنإالتنسيؽ كالربط المنتظر إنشاؤىا في  بكحدة

كباإلضافة إلى ذلؾ، طمب االجتماع إلى رئيسة المفكضية عرض تقرير حكؿ 
بما   محاربة جماعة بككك حراـ اإلرىابيةالجيكد اإلقميمية كالدكلية المبذكلة بيدؼ 
متعدد ال  العمؿ المشترؾ فريؽنشر  بيخّكؿ لمجمس السمـ كاألمف الترخيَص 

أصحاب ير فبراير بالتعاكف مع خبراء في بداية شلمالجنسيات، كتنظيـ اجتماع 
  العمؿ المشترؾ بفريؽالمصمحة، يككف ىدفو استكماؿ مفيـك العمميات الخاصة 

متعدد الجنسيات. كتتجو النية أيضا إلى تنظيـ مؤتمر لمجيات المانحة بيدؼ حشد ال
متعدد الجنسيات. كفي الكقت الذم كاف فيو التقرير ال  العمؿ المشترؾ لفريؽالمكارد 

ف قيد اإلعداد، كانت المفكضية منيمكة في اتخاذ الخطكات الضركرية لمتابعة الراى
 المطالب التي تقدـ بيا االجتماع الكزارم بنيامي. 

، بتكفير 2015يناير  14األثناء، تعيدت الحككمة التشادية، في ىذه كفي  .136
. ثـ أصدرت الجمعية الكطنية محاربة جماعة بككك حراـ اإلرىابيةدعـ نشيط ل

شادية ترخيصا لمقكات العسكرية كاألمنية مف أجؿ مساعدة العساكر الكاميركنييف الت
. كمنذ ذلؾ الحيف، ُنشرت القكات محاربة جماعة بككك حراـ اإلرىابيةكالنيجيرييف في 



ASSEMBLY/AU/7 (XXIV) 

Page 60 

 

كاميركف. كقد رحبت رئيسة المفكضية، في ببلغ نشر الالعسكرية التشادية بشماؿ 
كسجمت مع التقدير االستنتاجات التي انتيى  ، بقرار تشاد.2015يناير  20بتاريخ 

إلييا اجتماع نيامي كتعيدت بتقديـ دعـ متكاصؿ مف االتحاد األفريقي لمجيكد التي 
 تبذليا بمداف المنطقة. 

أيضا عف مكقفة مف األنشطة اإلرىابية التي كاألمف السمـ  مجمسكقد أعمف  .137
 ،القاعدةتنظيـ قكبات عمى  تقـك بيا جماعة . كقد يذكر المؤتمر أف لجنة فرض الع

، عمى إضافة  2014مايك  22التابعة لمجمس األمف لؤلمـ المتحدة قد كافقت في 
يناير   19إلى قائمة األفراد كالكيانات الخاضعة لمعقكبات المالية المستيدفة . كفي 

، اعتمد مجمس األمف لؤلمـ المتحدة  بيانا رئاسيا يديف فيو بأشد العبارات 2014
إيقاؼ جميع بيطالب جماعة  ك د األخير لميجمات التي شنتيا جماعة . التصعي

األعماؿ العدائية كجميع انتياكات حقكؽ اإلنساف كانتياؾ القانكف الدكلي كنزع 
أسمحتيا كتسريحيا فكرا، كأعرب عف قمقو إزاء حجـ األزمة اإلنسانية المتفاقمة 

رار الدكؿ األعضاء في حاط مجمس األمف عمما بقأالناجمة عف أنشطة جماعة . 
تفعيؿ فريؽ العمؿ المشترؾ المتعدد ب ، القاضي شاد كبنيف تلجنة حكض بحيرة 

الجنسيات كحث بمداف اإلقميـ عمى إجراء مزيد مف التخطيط نحك التفعيؿ المستداـ ك 
النشط كالفعاؿ لفريؽ العمؿ. كرحب بالمساعدة التي تقدـ إلى دكؿ اإلقميـ كشجع 

 ف   كالمتعددم األطراؼ عمى زيادة دعميـ.الشركاء الثنائيي

كفي الختاـ، قد يكد المؤتمر  تجديد إدانتو القكية ألنشطة جماعة  اإلرىابية،  .138
ككذلؾ تضامنو مع البمداف المتضررة في اإلقميـ. كقد يكد المؤتمر أف يرحب بالجيكد 

تخاذ التي تبذليا الدكؿ األعضاء في لجنة حكض بحيرة شاد كبنيف، بما في ذلؾ ا
التي خطكات لتفعيؿ فريؽ العمؿ المشترؾ المتعدد الجنسيات، فضبل عف الخطكات 

لدعـ بمداف اإلقميـ. كقد يكد المؤتمر أف يدعك مجمس في اتخاذىا المفكضية  تنظر
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يجيز نشر فريؽ العمؿ  في الكقت المناسب،،األمف لؤلمـ المتحدة إلى اعتماد  قرارا 
ب مف األميف العاـ إنشاء صندكؽ استئماني. كقد المشترؾ المتعدد الجنسيات كيطم

يرغب المؤتمر أيضا مناشدة  المجتمع الدكلي عمى نطاؽ أكسع تقديـ كؿ الدعـ 
شاد كبنيف مف أجؿ تنفيذ المقررات تالبلـز لمبمداف األعضاء في لجنة حكض بحيرة 

يديدا تتشكؿ  ال الصادرة. كأخيرا، قد يكد المؤتمر أف يؤكد أف جماعة بكك حراـ 
فإف  أيضا تيديدا لمقارة برمتيا، كعمى ىذا النحك، تعد لنيجيريا كاإلقميـ فقط  بؿ 

الدكؿ تجديد الجيكد األفريقية الجماعية. كقد يكد المؤتمر مناشدة  يستدعي الكضع 
تقديـ  الدعـ الكامؿ لجيكد  األعضاء في االتحاد األفريقي التي لـ تقـ بعد بذلؾ،

شاد كبنيف كذلؾ تمشيا مع مبادئ التضامف تجنة حكض بحيرة البمداف األعضاء في ل
في القارة، كما ىك منصكص عميو في لمتجزئة األفريقي كعدـ قابمية السبلـ كاألمف 

كثائؽ االتحاد األفريقي ذات الصمة، بما في ذلؾ السياسة األفريقية المشتركة لمدفاع 
 كاألمف.

 ككت ديفكار –س 

ناء السبلـ كالمصالحة الكطنية، فضبل عف ككت ديفكار جيكدىا لب تكاصؿ .139
ضماف االنتعاش االجتماعي كاالقتصادم، نفذت لجنة الحكار مف أجؿ الحقيقة  

انتيت مدة كاليتيا ، عمبل مضنيا كتكثيقيا كتذكاريا. كبالمثؿ، تـ  التيكالمصالحة، 
 التكصؿ إلى اتفاؽ بيف الحككمة كالمعارضة فيما يتعمؽ بتشكيؿ المكتب المركزم
لمجنة االنتخابات المستقمة، في ضكء إجراء االنتخابات المقررة في أكتكبر عاـ 

ف عممية إعادة تنظيـ الدفاع كقكات األمف جارية  عمى الرغـ مف 2015 . كا 
الصعكبات التي كاجيتيا . كقد تـ تسريع عممية العكدة الطكعية لممنفييف  كالبلجئيف. 

لمنع انتشار فيركس إيبكال. كأثناء  مبكرة ، اتخذت السمطات تدابيركفي قطاع الصحة
،  رحبت بالجيكد التي بذلتيا 2014جكلتي في اإلقميـ الفرعي في نياية أكتكبر عاـ 
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رية  في ىذا الصدد. كعبلكة عمى ذلؾ، فقد تحسف مؤشر األمف إلى االسمطات اإليفك 
ه القانكني، حد كبير، مما مكف مف العكدة النيائية لمبنؾ األفريقي لمتنمية إلى مقر 

عاما مف اقامتو في تكنس. كيسمح ىذا السياؽ اإليجابي عمكما  11كذلؾ بعد 
لبلقتصاد اإليفكارم تسجيؿ معدؿ نمك مرتفع. كقد يرحب المؤتمر باستمرار التطكر 
اإليجابي لمكضع في ككت ديفكار كيشجع السمطات كالجيات الفاعمة األخرل في 

 . ككت ديفكار عمى المثابرة في جيكدىا

 ليبيريا و غينيا و سيراليون -ع

تقدما مطردا في جيكد بناء السبلـ في مرحمة ما بعد النزاع قبؿ  ليبيرياتحرز  .140
تفشي فيركس مرض االيبكال. كقد أثر تفشي االيبكال الحالي عمى جميع قطاعات 
عمميات االقتصاد كالحكـ الميبيرية في الببلد. كما تأثرت غينيا كسيراليكف، المتاف 

زتا تقدما كبيرا نحك االنتعاش كالنمك، بفيركس مرض اإليبكال. كقد نشرت االتحاد أحر 
األفريقي عددا مف العامميف في المجاؿ الطبي كغيرىـ كجزء مف ميمة تيدؼ الى 

، قامت 2014أكتكبر  24إلى  22احتكاء فيركس مرض اإليبكال. خبلؿ الفترة مف 
يكف كغينيا، كاف الغرض منيا ىك رئيسة المفكضية  بميمة إلى ليبيريا كسيرال

األعراب عف تضامف االتحاد االفريقي مع البمداف المتضررة، كتقييـ الجيكد المبذكلة 
عمى أرض الكاقع، كالمساىمة في تعزيز التعبئة األفريقية كالدكلية. كاغتنمت  فرصة 
ـ كجكدىا في اإلقميـ  بالتشاكر مع رئيسي  غانا كككت ديفكار حكؿ الكضع. كما ت

تقديـ تقرير مستقؿ في ىذا الشأف إلى أجيزة صنع سياسة االتحاد االفريقي. كقد يكد 
المؤتمر أف يؤكد تضامف االتحاد االفريقي مع البمداف المتضررة، كيدعك إلى تعزيز 
التعبئة األفريقية كالدكلية الحتكاء أزمة إيبكال كتأكيد الحاجة إلى مكاصمة الجيكد في 

عادة   اإلعمار بعد مرحمة النزاع في البمداف الثبلثة.بناء السبلـ كا 
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 ف( غينيا بيساو
بيساك، تـ إحراز تقدـ كبير خبلؿ الفترة قيد النظر. في أعقاب -في غينيا .141

، كفاز بيا 2014االنتخابات الرئاسية كالبرلمانية التي جرت في أبريؿ كمايك عاـ 
حككمة شاممة تضـ  الحزب األفريقي الستقبلؿ غينيا كالرأس األخضر، تـ تشكيؿ

يكليك  4ممثمي األحزاب مع مقاعد برلمانية كتـ تشكيؿ المجتمع المدني في 
.قامت الحككمة مف أجؿ مكاجية الكضع االجتماعي كاالقتصادم، باعتماد 2014

تدابير تركز عمى حاالت الطكارئ بما في ذلؾ خطة عمؿ لمنع تفشي كباء إيبكال، 
جراء عمميات مراجعة لبللتزامات التعاقدية لمدكلة ككضع استراتيجية طكيمة األجؿ  كا 

لكضع األساس لمتنمية المستدامة. كؿ اآلماؿ معقكدة عمى المائدة المستديرة المقرر 
 لضماف تمكيمو. 2015عقدىا في مارس عاـ 

لمحككمة ىي إصبلح قطاع الدفاع كاألمف. تجدر اإلشارة  األخرلية كلك إف األ .142
يا بدعـ مف المجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب إلى أف بعض الثكنات تـ تأىيم

أفريقيا. كتجرل المشاكرات اآلف مف أجؿ تحديد شركط التقاعد كالتسريح لمجيش 
 5مميكف دكالر خبلؿ فترة  83كأفراد القكات شبو العسكرية. كتبمغ تكمفة ىذه العممية 

بما يبمغ  سنكات. كالتزمت المجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا بتمكيؿ العممية
مميكف دكالر. كستقـك حككمة غينيا بيساك بتغطية المبمغ المتبقي جزئيا،  46ر1

% مف المبمغ الكامؿ لمعممية، كقد ينضـ أيضا شركاء 10حيث تعيدت بتمكيؿ 
دكليكف آخركف لمعممية. كعبلكة عمى ذلؾ، قررت الدكرة العادية السادسة كاألربعكف 

في أبكجا،  2014ديسمبر  15المنعقدة في  اساإليكك لمؤتمر رؤساء دكؿ كحككمات 
 في غينيا بيساك.  اإليككاستمديد كالية بعثة 

في إطار الدعـ المقدـ لمسمطات الجديدة، اكفدت المؤسسات المالية الدكلية  .143
عدة بعثات إلى غينيا بيساك لتقييـ الكضع كتحديد مجاالت العمؿ المستقبمية. كفي 
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ثالثة مشتركة مف المجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب الكقت نفسو، تكجيت بعثة تقييـ 
أفريقيا كمجمكعة الدكؿ الناطقة بالبرتغالية ك المنظمة الدكلية لمفرنككفكنية كاالتحاد 
األكركبي كبعثة تقييـ األمـ المتحدة كذلؾ بتنسيؽ مف االتحاد األفريقي إلى غينيا 

ساء المنظمات المعنية سبتمبر. كتـ بحث تقريرىا مف قبؿ رؤ  19إلى  15بيساك مف 
، عمى ىامش اجتماع الجمعية العامة لؤلمـ 2014أبريؿ  26في نيكيكرؾ في 

 المتحدة.   

قد يرحب المؤتمر بالتطكرات المشجعة في الكضع في غينيا بيساك كيؤكد  .144
دعمو لمجيكد التي تبذليا الحككمة. كبالمثؿ، قد يناشد المؤتمر الدكؿ األعضاء 

. كفي ىذا الصدد، مف األىمية بمكاف، أف يؤكد كالمجتمع الدكلي تعبئ ة الدعـ البلـز
 كالسيما، عمى تمكيؿ إصبلح  قطاع األمف كاالنتعاش االجتماعي كاالقتصادم لمبمد.

 ص( بكركينا فاسك

قادىا المجتمع المدني  مظاىرات متكاصمةشيدت األشير الماضية سمسمة مف  .145
مف الدستكر، التي تنص عمى  37مادة كالمعارضة السياسية لمنع التعديؿ المقترح لم

تدىكرا ىذه األحداث  شيدتثنيف مف عدد شركط اف الرئيس يمكف أف يعمؿ. اتحديد 
، عندما كانت المجمس الكطني تستعد لبحث النسخة 2014أكتكبر 31ك  30 في

المقترحة مف الدستكر، أجبركا الرئيس بميز ككمباكارم عمى تقديـ استقالتو مف 
سمطة الدكلة بعد تعميؽ   يرر الجيش مف خبلؿ اسحاؽ زيدا تكلمنصب. مف ثـ ق

 الدستكر كحؿ المجمس الكطني.

، دعت رئيسة المفكضية مف أجؿ 2014عاـ  نكفمبر 1كفي بياف صدر في  .146
يقكده المدنيكف في بكركينا فاسك. كعينت  أيضا  مبعكثا  قائمةمرحمة انتقالية تكافقية 

جك، كىك عضك في ىيئة الحكماء لبلتحاد خاصا ممثبل في شخص السيد إديـ كك 
نكفمبر، أكد مجددا مجمس السمـ كاألمف عمى الحاجة الممحة  3األفريقي. كفي 
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االنتقاؿ مف أجؿ مرحمة انتقالية يقكدىا المدنيكف كطمب مف العسكرييف تسميـ السمطة 
لممدنييف في غضكف أسبكعيف أك يكاجيكا عقكبات. كاتخذت مبادرات أخرل أيضا 

جانب كؿ مف المجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا ، كال سيما مف خبلؿ مف 
مجمكعة االتصاؿ، بقيادة الرئيس ماكي ساؿ مف السنغاؿ، مف قبؿ رئيس االتحاد  
الرئيس محمد كلد عبد العزيز، الذم سافر إلى كاجادكجك. باإلضافة إلى ذلؾ، ارسؿ 

، بعثتيف ميدانيتيف مشتركتيف إلى ىناؾ كاألمـ المتحدة  اإليككاساالتحاد األفريقي، 
 في اكائؿ شير نكفمبر.

كفي ىذا اإلطار تمت استعادة الدستكر. كأعقب ىذا االختراؽ اعتماد الجيات  .147
لممرحمة االنتقاؿ كتعييف مدني، ميشيؿ كافاندك، رئيسا  ميثاقاالفاعمة البكركينية 

تنظيـ االنتخابات. كقرر  شيرا، كبعد ذلؾ يتـ 12لمحككمة االنتقالية، لمدة تدـك  
،  مشيرا 2014نكفمبر عاـ  18مجمس السمـ كاألمف في اجتماعو الذم عقد في 

إلى التطكر اإليجابي لمحالة، عدـ اتخاذ التدابير التي كانت مقررة في بيانو الصادر 
، بما في ذلؾ، تعميؽ مشاركة بكركينا فاسك في أنشطة 2014نكفمبر عاـ  3في  

ي. كتـ الحقا، تعييف العقيد إيساؾ زيدا  رئيسا لمكزراء كتـ تشكيؿ االتحاد األفريق
حككمة جديدة. أعمنت الحككمة عف عزميا عمى تنظيـ انتخابات رئاسية كتشريعية 

جراء االنتخابات المحمية في 2015سبتمبر عاـ  20متزامنة في  نكفمبر عاـ  8، كا 
 االقتراعات المختمفة. . كقدمت الحككمة أيضا مؤشرات أكلية حكؿ ميزانية2015

، أنشاء 2014نكفمبر  18ككفقا لبياف مجمس السمـ كاألمف الصادر في  .148
االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا كاألمـ المتحدة مجمكعة  كالمجمكعةاالتحاد األفريقي 

متابعة كدعـ دكلية لممرحمة االنتقالية في بكركينا فاسك. عقدت المجمكعة التي تضـ 
ركينا فاسك كبمداف أفريقية أخرل، ككذلؾ الشركاء الثنائييف الدكؿ المجاكرة لبك 

. 2015يناير عاـ  13كالمتعددم األطراؼ، اجتماعيا االفتتاحي في كاجادكجك في 
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كفي تمؾ المناسبة، أكد المشارككف مف جديد التزاـ منظماتيـ كبمدانيـ بتقديـ كؿ 
كف الزمف المحدد. كاتفقكا الدعـ البلـز الستكماؿ المرحمة  االنتقالية بنجاح في غض

ايضا عمى طرؽ عمؿ مجمكعة المتابعة كالدعـ الدكلية لممرحمة االنتقالية في بكركينا 
 فاسك كالتي ستجتمع كؿ شيريف عمى األقؿ.

كفي ضكء ما تقدـ، قد يؤكد المؤتمر مجددا تضامف االتحاد االفريقي مع  .149
نتقالية في جيكدىا الرامية إلى بدعـ السمطات المرحمة اال كالتزاموشعب بكركينا فاسك 

تنفيذ ىذه المرحمة بنجاح ، مع تنظيـ انتخابات حرة ك نزيية كذات مصداقية. كقد 
يناشد المؤتمر أيضا الدكؿ األعضاء في االتحاد  األفريقي كالمجتمع الدكلي تقديـ 
كؿ الدعـ البلـز لتحقيؽ ىذه الغاية كالمساىمة في تخفيؼ الصعكبات االجتماعية 

قتصادية التي تكاجييا بكركينا فاسك. كقد يؤكد المؤتمر مف جديد عمى ضركرة كاال
تييئة الظركؼ البلزمة لمشاركة جميع الفاعميف السياسييف كسائر أصحاب المصمحة 

 مشاركة كاممة  في حياة األمة ككضع أسس لممصالحة الكطنية الحقيقية.

 مالي: –ؽ 
محادثات السبلـ الشاممة بيف  في مالي، شيدت الفترة قيد النظر استمرار .150

حككمة مالي كالحركات المسمحة في الجزائر العاصمة. كتتـ ىذه العممية تحت رعاية 
الكساطة الجزائرية بالتنسيؽ مع االتحاد األفريقي كاألمـ المتحدة، ككساطة المجمكعة 
ـ االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا كاالتحاد األكركبي كمنظمة التعاكف اإلسبلمي كبدع

، 2014يكليك عاـ  24مف اإلقميـ )بكركينا فاسك، تشاد، مكريتانيا، النيجر( كفي 
عبلف كقؼ  2كقعت األطراؼ خارجة طريؽ تكافقية بشأف سير عممية التفاكض كا 

األعماؿ العدائية. كقدمت الجزائر، الكسيط الرئيسي، مشركع اتفاقية لؤلطراؼ 
في المرحمة النيائية مف المفاكضات، المالية، كالتي ينبغي أف يتـ االنتياء منيا 
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 ، بما في ذلؾ بعثتيا في الساحؿ،. شاركت المفكضية2015المقررة في فبراير عاـ 
 في أعماؿ مفاكضات الجزائر. بنشاط

ىجمات متكررة ضد بذلؾ مازاؿ الكضع األمني في شماؿ مالي ىشا، كيشيد  .151
السياؽ، اجتمعت البمداف الجيش المالي كأف القكات الدكلية مكجكدة ىناؾ. كفي ىذا 

في بعثة األمـ المتحدة المتكاممة المتعددة األبعاد لتحقيؽ االستقرار  بقكاتالمساىمة 
، بمشاركة المفكضية لتقديـ 2014نكفمبر عاـ  5في مالي، في نيامي، في 

لمتابعة ىذه  بشكؿ كثيؽالمفكضية  كتتابعتكصيات بشأف طرؽ تعزيز البعثة. 
ى ذلؾ، تعمؿ المفكضية مف أجؿ تنفيذ استراتيجية االتحاد التكصيات. كعبلكة عم

أغسطس  11األفريقي لمنطقة الساحؿ التي اعتمدىا مجمس السمـ كاألمف في 
 . تركز ىذه االستراتيجية عمى الحكـ كاألمف كالتنمية.2014

إف كاحدة مف أىـ التطكرات في عمؿ االتحاد االفريقي في منطقة الساحؿ ىي  .152
،  لمدكؿ المشاركة 2014ديسمبر عاـ  18اصمة المكريتانية، في عقد قمة في الع

التعاكف األمني لبعثة األمـ المتحدة المتكاممة المتعددة  لتعزيزفي عممية نكاكشكط 
األبعاد لتحقيؽ االستقرار في  مالي، كتفعيؿ المنظكمة األفريقية لمسمـ  كاألمف في 

د كلد عبد العزيز، الرئيس منطقة الساحؿ كالصحراء، تحت رعاية الرئيس محم
الحالي لبلتحاد. شارؾ ممثمكف عف األمـ المتحدة، كاالتحاد األكركبي في القمة. كفي 
إعبلف اعتمد في تمؾ المناسبة، رحبت القمة بالنتائج التي تحققت بالفعؿ في تنفيذ 
العممية، كال سيما،  عقد اجتماعات منتظمة لرؤساء أجيزة المخابرات كاألمف ككزراء 
مف بمداف اإلقميـ. كعبلكة عمى ذلؾ، شددت القمة عمى ضركرة تسريع كانياء عممية 
استثارة األفكار حكؿ تفعيؿ  المنظكمة األفريقية لمسمـ كاألمف. كفي ىذا الصدد، 
طمبت القمة مف المفكضية القياـ بالتعاكف الكثيؽ مع المجمكعة االقتصادية لدكؿ 

كلييف، باتخاذ التدابير البلزمة، بما في ذلؾ، غرب أفريقيا  كبدعـ مف الشركاء الد
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تنظيـ اجتماع لرؤساء أركاف الدفاع كرؤساء االستخبارات ككزراء الدفاع كاألمف، 
إلنياء الدراسات البلزمة إلنشاء آليات التعاكف المعزز لمراقبة الحدكد، كخاصة 

عف استعدادىا،  الكحدات المختمطة كالدكريات المشتركة. كأخيرا، أعربت بمداف اإلقميـ
بالتشاكر مع األمـ المتحدة، لممساىمة في تعزيز بعثة األمـ المتحدة المتكاممة 
المتعددة األبعاد لتحقيؽ االستقرار في مالي، كخاصة مف خبلؿ إنشاء، استنادا إلى 
نمكذج لكاء التدخؿ التابع لبعثة منظمة األمـ المتحدة لتحقيؽ االستقرار في جميكرية 

قراطية، قكة التدخؿ التي سيتـ نشرىا في شماؿ مالي ضمف بعثة األمـ الكنغك الديم
 المتحدة المتكاممة المتعددة األبعاد لتحقيؽ االستقرار في مالي.

قد يكد المؤتمر أف يعرب عف تقديره لمجزائر كاألعضاء اآلخريف في عممية  .153
إطار  عمى إبراـ اتفاؽ بسرعة في المالييف الكساطة عمى جيكدىـ كيحث الطرفيف

االحتراـ الشديد لكحدة كسبلمة أراضي مالي كالطابع العمماني لمدكلة. كيقدـ المؤتمر 
أيضا دعمو إلى استنتاجات اجتماع نيامي بشأف تعزيز كالية بعثة األمـ المتحدة 
المتكاممة المتعددة األبعاد لتحقيؽ االستقرار في مالي، كيؤكد مجددا دعمو لعممية 

إلقميـ عمى مكاصمة العمؿ معا لمكاجية التحديات المتنكعة نكاكشكط كيشجع بمداف ا
 التي تكاجييا.

 الصحراء الغربية -ق

لـ يتـ أحراز أم تقدـ في البحث عف ايجاد حؿ لمسألة إقميـ غير متمتع  .154
بالحكـ الذاتي في الصحراء الغربية. يذكر المؤتمر  أف مجمس األمف لؤلمـ المتحدة 

، دعمو القكم 2014أبريؿ عاـ  29لصادر في (، ا2014) 2152أكد في القرار 
اللتزاـ األميف العاـ كمبعكثو الشخصي مف أجؿ التكصؿ إلى حؿ لمسألة الصحراء 

 الغربية، كفي ىذا السياؽ، دعا لعقد اجتماعات متجدد كتعزيز االتصاالت.
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قد انقضت الفترة قيد النظر دكف أف يككف المبعكث الشخصي لؤلميف العاـ،  .155
تكفر ركس، قادرا عمى إجراء المشاكرات، إنو كاف يخطط لمقياـ مع السفير كريس

لممساعدة في البحث إليجاد حؿ لمتغمب عمى  الجديداألطراؼ، كجزء مف نيجو 
المأزؽ. بينما أبدت جبية البكليساريك كالدكؿ المجاكرة، الجزائر كمكريتانيا استعدادىا 

عكث الشخصي غير قادر الستقباؿ السفير ركس، المبعكث الشخصي، ككاف المب
عمى بدء المشاكرات الثنائية ألف المغرب لـ  يكف عمى استعداد الستقبالو. كما أف 
المغرب لـ يصرح  بعد لمممثؿ الخاص لؤلمـ المتحدة المعيف حديثا كرئيس بعثة 
األمـ المتحدة لبلستفتاء في الصحراء الغربية بالسفر إلى مدينة العيكف لتكلي ميمتو. 

أكتكبر  27جمس األمف  مسألة الصحراء الغربية  خبلؿ اجتماع عقد في كقد بحث م
،كخبلؿ ىذه الجمسة أشار المبعكث الشخصي إلى أف عممية التفاكض 2014عاـ 

ظمت بالضبط كما كانت عميو منذ استعرضيا  مجمس األمف سابقا في أبريؿ 
لي النتياكات .كفي الكقت نفسو كاصمت، جبية البكليساريك لفت االنتباه الدك 2014

 حقكؽ اإلنساف، فضبل عف االستغبلؿ غير المشركع لممكارد الطبيعية في اإلقميـ.

تابعت المفكضية مف جانبيا، ككفقا لمقرارات ذات الصمة الصادرة عف المجمس  .156
التنفيذم، جيكدىا الرامية إلى زيادة المشاركة الدكلية لمتغمب عمى المأزؽ الحالي. 

، المبعكث الخاص لبلتحاد االفريقي بعد شيسانكـ قاـ الرئيس السابؽ جكاكي
المشاكرات التي أجراىا مع المسؤكليف المعنييف في إسبانيا، كالمممكة المتحدة كفرنسا 

، بزيارة الى مكسكك في 2014كالكاليات المتحدة كاالمـ المتحدة في يكنيك عاـ 
الصيف في  ، إلجراء مناقشات مع المسؤكليف الركس. كما زار2014سبتمبر عاـ 

 .2015يناير 

كفي ضكء ما سبؽ، قد يكد المؤتمر أف يكرر نداء االتحاد االفريقي إلجراء  .157
تسكية مبكرة لمنزاع عمى أساس الشرعية الدكلية كقرارات مجمس األمف الدكلي ذات 
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الصمة. كفي ىذا الصدد، قد يكد المؤتمر  يؤكد دعـ االتحاد االفريقي، بما في ذلؾ، 
ة النشطة مف جانب المجتمع الدكلي، إلى الجيكد التي يبذليا مف خبلؿ المشارك

المبعكث الشخصي لؤلمـ المتحدة كأف يردد الدعكات المتكررة الصادرة عف مجمس 
االمف الدكلي لؤلطراؼ لمكاصمة المفاكضات دكف شركط مسبقة كبحسف نية، بيدؼ 

ير المصير التكصؿ إلى حؿ سياسي عادؿ كدائـ كمقبكؿ لمطرفيف، يؤدم إلى تقر 
لشعب الصحراء الغربية في سياؽ ترتيبات تتماشى مع مبادئ كأىداؼ ميثاؽ األمـ 
المتحدة . قد يكد المؤتمر تجديد دعمو لجيكد المبعكث الخاص لبلتحاد األفريقي، 
بما في ذلؾ استمرار التفاعؿ مع مجمس األمف الدكلي كاصحاب المصمحة الدكلييف 

 اآلخريف.

 تكنس  -ر

أف  المؤتمرفي عمميتيا االنتقالية. يذكر   ممحكظ  تحقيؽ تقدـ تكاصؿ تكنس .158
 2014الفترة السابقة تميزت بشكؿ خاص باعتماد دستكر جديد في يناير عاـ 

، تكجو 2014أكتكبر عاـ  26،. في 2014كقانكف االنتخابات الجديد في مايك 
ظركؼ التكنسيكف إلى صناديؽ االقتراع النتخاب مجمس ممثمي الشعب، في ظؿ 

بمف مصداقية أشاد بيا مراقبك االنتخابات باإلجماع ، متسمة بالحرية كالنزاىة  كال
مقعدا في البرلماف، حصؿ حزب  217مف مجمكع ك ، مراقبك االتحاد االفريقي. فييـ 

مقعدا، ك "االتحاد  69مقعدا، يميو حزب النيضة حصؿ عمى  85نداء تكنس عمى 
 مقعدا. 16الكطني الحر" حصؿ عمى 

. حيث 2014نكفمبر  23جريت الجكلة األكلى مف االنتخابات الرئاسية يـك أُ  .159
، فقد أجريت جكلة ثانية المطمكبة لـ يحصؿ أم مف المرشحيف عمى األغمبية المطمقة

بيف السيد الباجي قائد السبسي، مرشح حزب نداء تكنس، ك السيد محمد منصؼ 
. أعمف الجياز األعمى 2014ر ديسمب 28المرزكقي ، الرئيس المنتيية كاليتو، في 
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٪ مف 55.68المستقؿ لبلنتخابات في تكنس أف السيد السبسي ىك الفائز بنسبة 
٪ مف األصكات لمسيد المرزكقي، الذم قبؿ عمى الفكر 44.32األصكات مقابؿ 

ديسمبر  31بيزيمتو كىنأ الرئيس المنتخب. أدل األخير اليميف الدستكرية في يـك 
ممثمي الشعب ، ليصبح بذلؾ ىك الرئيس األكؿ المنتخب أماـ مجمس  2014عاـ 

 .1956ديمقراطيا  باالقتراع العاـ منذ استقبلؿ تكنس عاـ 

عمى  يف التكنسييف االجتماعي يف السياسييف كالفاعم يينئ أف   مؤتمرلميجكز  .160
  ةكتكافقي ة سممي ية انتقال استمركا  فى بذليا  إلدارة مرحمة التي  تكاصمة  الجيكد الم

دعكتو  جدد مؤتمر أف  يلكد اؤكد عمى الطبيعة المثالية لمتجربة التكنسية. كييك 
 كالمالي البلـز لتعزيز الديمقراطية. لتقديـ الدعـ اإلقتصادل ممجتمع الدكلي ل

 يبيال ش(

خبلؿ الفترة قيد االستعراض، مكاجية العديد مف التحديات، بما ، تكاصؿ ليبيا  .161
مف قبؿ  المدمر القتاؿ  تصاعد لكضع األمني، مع حاد في االتدىكر ال ذلؾفي 

الميميشيات المسمحة المتناحرة في طرابمس كبنغازم كعدة مناطؽ أخرل مف ليبيا. 
لحقكؽ اإلنساف كالقانكف  بالغة ، العديد مف كاالنتياكات ال إلى  االقتتاؿ كقد أدل 

رب مف اإلنساني الدكلي، في حيف تفاقـ الكضع اإلنساني أيضا، مع ما يق
الجئ عبركا الحدكد إلى الدكؿ  100،000داخمي كأكثر مف  نازح  400،000
 المجاكرة.

تتفاقـ األزمة السياسية في  ،  أيضا فى عمى األرضالراىف الكضع  تسبب  .162
 عيتيف تشريمع إنشاء ىيئتيف ك ، 2014يكنيك  25الببلد بعد االنتخابات التشريعية في 

حككمة المعترؼ بيا دكليا كالتي يقكدىا رئيس ككانت ال تيف.كازيتم تيف كتنفيذي
قد مجمس النكاب،  ك التشريعية المنتخبة حديثا،الييئة  ك التينى الكزراء عبد اهلل 

، مف قبؿ 2014إلى طبرؽ، بعد االستيبلء عمى طرابمس في أغسطس عاـ  انتقمت 
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دارة كىناؾ ا ، الفجر في ليبيا المنضكية تحت لكاء عممية  ائتبلؼ الميميشيات
كالمؤتمر  لمكزراء، كالييئة التشريعية السابقة، كرئيس مكازية، مع السيد عمر حاسي 

 كذلؾ  مف طرابمس. تـانطبلقا  اآلف  الذل يمارس نشاطاتو الكطنى العاـ ، 
عاـ  نكفمبر  6قرار المحكمة العميا في ليبيا، في  بسبب  استقطاب المناخ السياسي 

 مجمس النكاب.ل 2014، بطبلف انتخابات يكنيك 2014

مف الميـ أيضا أف نبلحظ التيديد المتزايد الذم تشكمو الجماعات اإلرىابية  .163
، بما في ذلؾ عناصر أجنبية، كجدت مبلذا آمنا في أجزاء ا كاإلجرامية، كبعض مني

 2174، القرار 2014عاـ  سبتمبر  22اعتمد مجمس األمف الدكلي في   مف ليبيا.
رؼ العنيؼ كاإلرىاب، كطمب مف جميع الدكؿ منع (، الذم أداف التط2014)

كد عمى أىمية معالجة التيديد الذم أاإلرىابييف كالجماعات اإلرىابية، ك  اتتحرك
يكـ  أعمف مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة األجانب.  كف اإلرىابي كف شكمو المقاتمي

شيدت الفترة منظمة إرىابية.  ـ ، أنصار الشريعة عمى أني2014نكفمبر عاـ  20
، مع ، فى ليبيا قيد االستعراض أيضا ظيكر الدكلة اإلسبلمية في العراؽ كسكريا 

 ساىـ. كعبلكة عمى ذلؾ، معينة تعمف كالءىا لمدكلة اإلسبلمية  مجمكعة محمية 
بعيدة  كخيمة، استمرار انتشار كتيريب األسمحة، مع عكاقبفى  الكضع في ليبيا 

 ؿ كالصحراء بأكمميا.لمنطقة الساحبالنسبة المدل 

لمبعكث ،  أجرل ا كالجمكد السياسي ىذه  كفي ظؿ ظركؼ تصاعد العنؼ .164
ليبيا، دليتا محمد دليتا، سمسمة مف المشاكرات مع  إلى الخاص لبلتحاد االفريقي 

 أجرلالسمطات الميبية كغيرىا مف أصحاب المصمحة، ككذلؾ مع دكؿ المنطقة. 
الثنائييف  االفريقياالتحاد مع شركاء  المبعكث الخاص أيضا مشاكرات مكثفة

اإلشارة إلى أف الدكؿ المجاكرة تشارؾ بنشاط في تجدر كالمتعددم األطراؼ. كما 
البحث عف حؿ لؤلزمة. كقد عقدت حتى اآلف خمسة اجتماعات كزارية، في الجزائر 
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، في تكنس في يكليك 2014عاـ  يكنيك، في مبلبك في 2014مايك  فى  العاصمة
، في 2014، في القاىرة، في شير أغسطس عاـ 2014عاـ  ، كفي الخرطـك

برئاسة   ية ك لجنة سياسية لجنة أمن تـ إنشاء  . كفي ىذا اإلطار،2014ديسمبر 
مرات بمشاركة ة دتاف عالمج اتاف ى تالجزائر كمصر، عمى التكالي. كقد اجتمع

 االتحاد االفريقي.

ة األمـ المتحدة لمدعـ في ليبيا، الممثؿ الخاص لؤلمـ المتحدة كرئيس بعث اتخذ .165
قامة إلى تسييؿ كقؼ األعماؿ العدائية ك رامية برناردينك ليكف، عددا مف المبادرات ال ا 

مف  بعثة األمـ المتحدة لمدعـ في ليبيا الحكار السياسي. كفي ىذا الصدد، سيمت 
مخرج ، في جنيؼ، الحكار السياسي الميبي، بيدؼ إيجاد 2015يناير  15إلى  14
 إلى جميع األطراؼ  المشارككف  ؤلزمة متعددة األبعاد التي تكاجو الببلد. كدعال

تدابير بناء الثقة لحماية  ناقشكاكقؼ األعماؿ العدائية لخمؽ بيئة مكاتية لمحكار. كما 
 الكحدة الكطنية في ليبيا كتخفيؼ معاناة السكاف المدنييف. 

 459 تو الػػػػػػػػػ. كفي جمسألةإف مجمس  السمـ كاألمف ميتـ بشكؿ فعاؿ  بالمس .166
إلى  ، دعا مجمس السمـ كاألمف2014سبتمبر عاـ  23نيكيكرؾ يـك  المنعقدة فى 
الجيكد لتحقيؽ كقؼ دائـ لؤلعماؿ العدائية بيف األطراؼ المتحاربة  مضاعفة 

بمبادرة  مجمس السمـ كاألمف كتسييؿ إجراء حكار شامؿ. كفي ىذا الصدد، رحب 
كار بيف الميبييف. قرر مجمس السمـ كاألمف أيضا أف ينشئ، بالتنسيؽ الجزائر لعقد ح

الكثيؽ كبدعـ مف األمـ المتحدة، مجمكعة االتصاؿ الدكلية في ليبيا  لتسييؿ انخراط 
إنشاء  أيد مجمس السمـ كاألمف في ليبيا. كعبلكة عمى ذلؾ،  تجانس دكلي منسؽ كم

مف تقديـ لتمكيف االتحاد االفريقي  لجنة رفيعة المستكل لرؤساء الدكؿ كالحككمات
جيكد السبلـ كالمصالحة في ليبيا. عقدت المجمكعة اجتماعيا لأكثر فعالية  دعـ 

. كفي االستنتاجات التي اعتمدت 2014 ديسمبر 3االفتتاحي في أديس أبابا، في 
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يمكف أف يككف ىناؾ حؿ عسكرم لؤلزمة  و ال أن كف المشاركأكد في تمؾ المناسبة، 
مقتاؿ. كأدانكا بشدة كؿ ل إلى كقؼ فكرم كغير مشركط  كا لية في ليبيا، كدعالحا
 د زيتخبلت كالتدخبلت الخارجية التي تزيد مف تفاقـ الكضع عمى األرض ك االتد

دكر دكؿ  ، االستقطاب في المشيد السياسي كاالجتماعي. كالحظكا مع التقدير
دم لمتحديات التي تكاجييا. مكثفة لمساعدة ليبيا عمى التصال ىا الجكار كجيكد

بيف   شامؿ الجزائر لعقد حكار تبذلياكأعربكا عف تأييدىـ الكامؿ لمجيكد التي 
بقكة جيكد الممثؿ الخاص  كاكأيد كاالميبييف الستعادة السبلـ كاالستقرار. كما رحب

الجيات الدكلية األخرل. كأخيرا، اتفؽ المشارككف عمى  جيكد لؤلمـ المتحدة، ككذلؾ 
في تضطمع بو  مجمكعة االتصاؿ الدكلية فى ليبيا كر المحكرم الذم يجب أف الد

األقؿ مرة  كا عقد اجتماع عمى كمكاءمة المبادرات، كقرر  الكثيؽ  تسييؿ التنسيؽ
 .كاحدة كؿ شيريف

اجتماعيا الثاني عمى المستكل مجمكعة االتصاؿ الدكلية في ليبيا عقدت  .167
. كبيذه المناسبة، استعرض المشارككف 2015ر يناي 28الكزارم في أديس أبابا يـك 

عادة  الكضع الحالي في ليبيا كالجيكد المبذكلة لمقضاء عمى العنؼ في البمد كا 
إطبلؽ العممية السياسية. كأكدكا مف جديد اقتناعيـ بأنو لف يككف ىناؾ حؿ عسكرم 

ة الدائمة إال لؤلزمة الحالية في ليبيا كلف يتـ التكصؿ إلى السمـ كاالستقرار كالمصالح
مف خبلؿ الحكار. كدعكا كافة األطراؼ المعنية إلى مكاصمة التحمي باإلرادة 
كالمركنة السياسية المطمكبة. كرّحب المشارككف باإلعبلنيف الصادريف عف الجيش 

بشأف كقؼ االقتتاؿ كحثكىما عمى الكفاء  الفجر في ليبيا الكطني الميبي كتحالؼ
المشارككف عف تقديرىـ لبمداف المنطقة كاالتحاد  كأعربالكامؿ بالتزاماتيما. 

األفريقي، بما في ذلؾ مبعكثو الخاص، كبعثة األمـ المتحدة في ليبيا عمى مشاركتيـ 
 2014( 2174المستمرة كجيكدىـ كالتزاماتيـ المتكاصمة. كجّددكا دعميـ لمقرار 

ؿ ، حك 2014أغسطس  27الصادر عف مجمس األمف لؤلمـ المتحدة في تاريخ 
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فرض عقكبات عمى جميع األطراؼ المتكرطة في االنتياكات الخطيرة لحقكؽ 
 اإلنساف كالقانكف اإلنساني الدكلي، إلى جانب ىؤالء الذيف يعيقكف العممية السياسية.

عمى القمؽ البالغ  ، مرة أخرل، يجكز لممؤتمر أف يشدد كعمى ىذه الخمفية،  .168
ليبيا كعكاقبو بعيدة المدل عمى الببلد،  السائد في لبلتحاد األفريقى   حياؿ الكضع 

 قد يكد المؤتمر أف يديف بشدة مسمـ اإلقميمي كاألمف كاالستقرار. ل بالنسبة ككذلؾ 
حؿ  بعدـ  إمكانية  االتحاد األفريقي  يجدد قناعة  جميع أعماؿ العنؼ في ليبيا كأف

 ة الميبية أصحاب المصمح  دعكيكد  المؤتمر أيضا أف يعسكرم لؤلزمة الحالية. 
عمى كضع مصمحة ببلدىـ فكؽ االعتبارات الحزبية الضيقة كالعمؿ بشكؿ جدم إلى 

رحب بالجيكد يأف  يكد المؤتمر لعنؼ ، كبدء عممية مصالحة كطنية حقيقية. إنياء ا
عمى ضركرة استمرار  يؤكد األمـ المتحدة كالدكؿ المجاكرة، ك  التى تبذليا الجارية 

. كفي ىذا ييف المعني ييف ع أصحاب المصمحة الدكليالتنسيؽ الكثيؽ بيف جمي
مجمكعة االتصاؿ الدكلية فى عمى الدكر المركزم ل يكد المؤتمر أف أيؤكد الصدد، 

  ليبيا.

 االنتخابات في أفريقيا سابعا .

مف االنتخابات الرئاسية تنظيـ عدد ممحكظ  ،2016ك 2015في عاـ  سيتـ  .169
 50يقرب مف  مف المقرر إجراء ما  حتى اآلف، ك  القارة األفريقية.فى   كالبرلمانية

برلمانية(.  25انتخابات  رئاسية  ك  24 ) 2016-2015االنتخابات لمفترة  مف 
في تكطيد الديمقراطية التمثيمية التي شرعت  بارزا كستككف ىذه االنتخابات معمما 

ييرات التغ حكؿ  التاريخي  1990إعبلف يكليك فى أعقاب الدكؿ األعضاء فييا 
الدكرة  ا اعتمدتي التى ألفريقيا  آثارىا  بالنسبة الجكىرية التي تحدث في العالـ ك 

 رؤساء دكؿ كحككمات منظمة الكحدة األفريقية. عكست لمؤتمر  29ػػػػػػػػالعادية ال
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استمرار تطمعات  2011االنتفاضات الشعبية التي كقعت في شماؿ أفريقيا في عاـ 
 ميؽ الديمقراطية كتعزيز سيادة القانكف.تعإلى  الشعكب األفريقية

في بكركينا فاسك،  2015االنتخابات الرئاسية في عاـ  أف تجرل  كمف المقرر .170
ار كغينيا كنيجيريا كالسكداف ، جزر القمر، ككت ديفك جميكرية كسط أفريقيابكركندم، 

ف، الرأس األخضر، تشاد، الككنغك، ي، في بن2016في عاـ ك ؛ ك كتنزانياجكتك 
رية الككنغك الديمقراطية، غينيا االستكائية، كالغابكف، غامبيا، غانا، النيجر، جميك 

 إجراء انتخابات تمييدية  ساك تكمي كبرينسيبي، كسيشيؿ، كأكغندا. كمف المتكقع 
 بكف )مجمس الشيكخجاكبيا، الفي بنيف كبكركندم، تشاد، مصر، إثي 2015في عاـ 

كالنيجر، كنيجيريا، كجنكب السكداف،  (، كليسكتك، كمكريشيكس،كالمجمس الكطني
في الرأس األخضر كجميكرية أفريقيا  2016عاـ كفى كالسكداف، كتنزانيا، كزامبيا 

ككت ديفكار، كجميكرية الككنغك الديمقراطية كغانا، النيجر، ركاندا ك الكسطى، 
 )مجمس الشيكخ(، كالصكماؿ، كسيشيؿ، كأكغندا.

كظا مف تعزيز الديمقراطية، كما يتضح في الكاقع، حققت القارة مستكل ممح .171
كفقا إلعبلف ، عمى نحك منتظـ، حرة كنزيية ، انتخابات شفافة خبلؿ إجراء مف 

المبادئ التي تحكـ االنتخابات الديمقراطية في  حكؿ  2002االتحاد األفريقي لعاـ 
 المتزايد  أفريقيا؛ كالتداكؿ السممي لمسمطة كتنمية ثقافة الديمقراطية كالسمـ؛ كاالمتثاؿ

سيادة القانكف كضماف حقكؽ اإلنساف؛ كأيضا حاالت مف التناكب السياسي مف ل
 خبلؿ االنتخابات. كمع ذلؾ، ال يزاؿ ىناؾ عدد مف التحديات لتحقيؽ  األىداؼ

سياسة االتحاد االفريقي. كفي ىذا الصدد، ينبغي صنع  يا أجيزة تالتي حدد الكاممة 
دستكرية لمحككمة، كالعنؼ االنتخابي الغييرات غير تالاإلشارة إلى استمرار حدكث 

 كالصعكبات األخرل ذات الصمة.
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العنؼ  مسألة  فكر فى الحكماء عف كثب ك  فريؽ  ، رصد2008منذ عاـ  .172
 عمقة في تقريره بعنكاف "المنازعات المتذكر الفريؽ،   في القارة. نزاعات االنتخابي كال

دارة كحؿ  باالنتخابات كالعنؼ السياسي: تعزيز دكر االتحاد األفريقي في منع كا 
، 2009التحاد، في سرت، في يكليك مؤتمر  اتـ إقراره مف قبؿ  ذل "، النزاعات ال

إلى تحقيقيا كبدرجات متفاكتة في  التطمع في "الديمقراطيات التمثيمية، كالتي تـ  أنو 
خبللو تختار  مفأك اآلليات التي  ائؿ االنتخابات ىي الكسأف  جميع أنحاء أفريقيا، 
إف صريح لسياسات معينة. التفضيؿ ال، فضبل عف ا يقكدىالشعكب مف يمثميا ك 

تسيؿ التغييرات في القيادة  فيى سياسي. لمجياز الشرعية أدكات الاالنتخابات ىي 
تنافسية كشفافة، كضمف إطار قانكني ". في ة، ظمتمف طرؼ إلى آخر بطريقة من

،  التكتر ىذه العممية، ال مفر مفمثؿ في " نفس الكقت، الحظ الفريؽ أيضا أنو
برز أفضؿ األحزاب أك األفراد يمرغكب فيو لدرجة أنو يمكف أف  يككف  كربما

تؤجج العنؼ أف  بلنتخابات ل . يمكف األسكأ برزيالمتنازعة، كلكف يمكف أيضا أف 
نتخابات نتيجة اال  ايقبمك ال  أكف القكاعد ك المتنافس فييا   تبعي في الحاالت التي ال

 15ػػػػػػػػػباعتبارىا تعبيرا مشركعا عف إرادة المكاطنيف ". كافؽ الفريؽ في اجتماعو ال
  الكقاية مفعمى  المستقبؿ فى  تركيز جيكدهعمى   2015يناير عاـ  9في  المنعقد 

حدد الفريؽ عددا مف الخطكات العممية التي  نزاع .العنؼ المتعمؽ باالنتخابات كال
بمداف   ةتقصي الحقائؽ كالكساطة كمراقب بعثات  بما في ذلؾ إرساؿيجب اتخاذىا، 

 معينة.

كاف مجمس السمـ كاألمف أيضا ميتما بشكؿ فعاؿ بمسألة االنتخابات  بصفتيا  .173
مراقبة عمميات التحكؿ الديمقراطي في ة كمسؤكلي النزاعات منع تفكيضو لمف  اجزء

فبراير  13في نعقد ، الم335 ػػػػػػػػػال في اجتماعو مجمس السمـ كاألمف  القارة. الحظ
أف إبراـ السممي لبلنتخابات ىك دليؿ كاضح عمى التزاـ الدكؿ األعضاء  2013

في الميثاؽ األفريقي لمديمقراطية  كردت التمسؾ بمبادئ االتحاد االفريقي كما ب
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دخؿ حيز التنفيذ في  ذل كال 2007في عاـ  المعتمد  ، الرشيد  كاالنتخابات كالحكـ
مثيرة لمجدؿ لبعض ىذه الطبيعة الحظ مجمس السمـ كاألمف كذلؾ  ال. 2012عاـ 

االنتخابات، كدعا جميع األطراؼ السياسية إلى استخداـ السبؿ القانكنية لطمب 
ما بعد آثار العنؼ فيالتعكيض في حاالت النزاعات االنتخابية، لمحد مف 

، رحب مجمس 2013 يكليك 19في  المنعقدة ، 385 الػػػػػػػػػ االنتخابات. في جمستو
االنتخابات التي ستجرل،  مف االتحاد األفريقى لمراقبة السمـ كاألمف بنشر مراقبيف 

اتخاذ الخطكات البلزمة  إلى كدعا جميع األطراؼ السياسية في البمداف المعنية 
ذات مصداقية كفي الكقت المناسب. أكد مجمس السمـ ، إلجراء انتخابات سممية 

 المكرسة ، ك 2015يناير عاـ  14يـك  المنعقدة  480 الػػػػػػػػ ي جمستوكاألمف ف
ميثاؽ يعزز الاالنتخابات في أفريقيا" أف المرتبطة بلمكضكع "الكقاية مف النزاعات 

شفافة ، انتخابات ذات مصداقية  بإجراء  التزاـ الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي
الي تسيـ في تعزيز السمـ كاألمف كاالستقرار الديمقراطي كبالت الحكـ كمشركعة تعزز

 لمتنمية االجتماعية كاالقتصادية. أساسيةالسياسي، ككميا شركط مسبقة 

( تشجيع االنضماـ إلى 1: )إلى  عمى كجو التحديد ييدؼ الميثاؽ األفريقي .174
( تشجيع كتعزيز االلتزاـ 2قيـ كمبادئ الديمقراطية كاحتراـ حقكؽ اإلنساف العالمية. )

عمى نحك منتظـ مف ( تشجيع إجراء انتخابات حرة كنزيية 3بدأ سيادة القانكف؛ ك )بم
السمطة الشرعية لحككمة تمثيمية ككذلؾ التغيير أجؿ إضفاء الطابع المؤسسى عمى 

مى: إنشاء عحث ميثاؽ الدكؿ األعضاء يحككمات. تحقيقا ليذه الغاية، لمالديمقراطي 
المستقمة كالمحايدة المسؤكلة عف إدارة  كتعزيز الييئات االنتخابية الكطنية

المتعمقة  منازعات االنتخابات؛ إنشاء كتعزيز اآلليات الكطنية التي تعالج ال
قبؿ  مف  باالنتخابات في الكقت المناسب؛ ضماف الكصكؿ العادؿ كالمنصؼ

األحزاب كالمرشحيف إلى كسائؿ اإلعبلـ التي تسيطر عمييا الدكلة خبلؿ االنتخابات؛ 
ف كجكد قانكف ممـز لقكاعد السمكؾ التي تحكـ أصحاب المصالح السياسية كضما
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المعترؼ بيا قانكنا، كالحككمة كالجيات الفاعمة السياسية األخرل قبؿ كأثناء كبعد 
التزاما مف أصحاب المصمحة السياسية  القانكف االنتخابات. كيجب أف يتضمف 

 بلؿ القنكات القانكنية حصرا.قبكؿ نتائج االنتخابات أك االعتراض عمييا مف خب

فرصة حاسمة لتكطيد كتعزيز فإف السنتيف القادمتيف تكفراف  عمى ىذه الخمفية  .175
الديمقراطية في الدكؿ األعضاء. ينبغي أف تعالج مخاطر التكترات حكؿ االنتخابات، 

بقكة مف قبؿ الدكؿ  ، الديمقراطي التراجع حدكد ، كخطر البما في ذلؾ نقاش حكؿ 
جميع بتنسيؽ جيكد  كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية ذات الصمة، ك األعضاء
ينبغى أف يتـ استخداـ جميع أدكات االتحاد األفريقى  التحاد االفريقي.امؤسسات 

كمراقبة األحداث عف كثب، لضماف نجاح ذات الصمة لمكقاية مف  النزاعات ، 
التعاكف غير فإف دد، . في ىذا الصنطاؽ ممكنف أكسع  عمى تعزيز الديمقراطية 

في أداء  مفكضية كال مجمس السمـ كاألمف الحكماء، ك  فريؽ المشركط مع 
ف  .بالغة أىمية  يكتسى  ـ مسؤكليات كؿ مني تعزيز الديمقراطية كسيادة القانكف  كا 

لتحقيؽ السمـ المستداـ كاالستقرار كالتنمية االقتصادية  ال غنى عنيما  شرطاف
 كاالجتماعية.

 كافحة اإلرىابم-ثامنا 

، بؿ في أفريقيا يشكؿ أكثر التيديدات خطكرة لمسمـ كاألمف  اإلرىابال يزاؿ  .176
كلؤلمف العالمي كذلؾ. كأصبح تيديد اإلرىاب أكثر تعقيدا مع ارتباطو بالجريمة 
المنظمة العابرة لمحدكد الكطنية، مثؿ المخدرات كاالتجار باألسمحة، كاالتجار 

شركع لبلسمحة كغسيؿ األمكاؿ كاليجرة غير القانكنية التي بالبشر، كاالنتشار غير الم
اإلرىاب في القارة  كقد ظيرأدت إلى كقائع مأساكية في البحر األبيض المتكسط. 

( 2( اليجمات اإلرىابية عمى المصالح األفريقية؛ )1األفريقية بطرؽ عديدة تشمؿ؛ )
( استخداـ األراضي 3ل؛ )اليجمات اإلرىابية عمى المصالح الغربية كاألجنبية األخر 
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ئلرىاب كمصدر ل  خصبة ( استخداـ أفريقيا كأرض 4آمنة؛ ) كمبلذاتاألفريقية 
( استخداـ أفريقيا كنقطة عبكر لئلرىابييف كلجمع التبرعات 5تمكيؿ؛ )التجنيد ك لم

المرتبطة باألنشطة غير الشرعية األخرل مثؿ االختطاؼ بغرض الفدية. كتقكد 
ي أفريقيا تنظيمات مثؿ القاعدة في المغرب اإلسبلمي، كحركة األنشطة اإلرىابية ف

في نيجيريا كالكاميركف، الشريعة  أنصارجماعة التكحيد كالجياد في غرب أفريقيا، ك 
كالشباب في شرؽ أفريقيا، كجيش الرب لممقاكمة في كسط أفريقيا، كجماعة أنصار 

 الشريعة في شماؿ أفريقيا.

ؿ االتحاد األفريقي، مف خبلؿ المفكضية تمؾ التحديات، يعملمكاجية  ك  .177
كمجمس السمـ كاألمف عمى حد سكاء، عمى مكاصمة تشجيع الدكؿ األعضاء عمى 
التكقيع كالتصديؽ عمى المكاثيؽ األفريقية كالدكلية، بما في ذلؾ البركتكككؿ الممحؽ 

فيذ التي دخمت حيز التن تو كمكافحباتفاقية منظمة الكحدة األفريقية لمنع اإلرىاب 
. كعبلكة عمى ذلؾ، كتمشيا مع مقرر مؤتمر االتحاد 2014فبراير  26أخيرا في 

، اتخذت المفكضية عددا مف الخطكات الرامية إلى حشد 2009الصادر في يكليك 
الدعـ الدكلي مف أجؿ منع دفع الفدية إلى المجمكعات اإلرىابية. كتشمؿ التدابير 

تسترشد قي بشأف مكافحة اإلرىاب لكي األخرل كضع قانكف نمكذجي لبلتحاد األفري
الجيكد التي تبذليا الدكؿ األعضاء لتعديؿ تشريعاتيا الكطنية كفقا اللتزاماتيا بيا 

دعـ  كتكسيع أصبل بعض الدكؿ األعضاء،   ستفيد منوي  مما اإلقميمية كالقارية، 
لبحكث الدكؿ األعضاء مف خبلؿ المركز األفريقي لمدراسات كا ليشمؿ بناء القدرات 

حكؿ اإلرىاب؛ كاالجتماعات السنكية لجيات التنسيؽ لممركز األفريقي لمدراسات 
 9إلى  7كالبحكث حكؿ اإلرىاب، التي انعقد آخرىا في الجزائر العاصمة مف 

العتقاؿ  ببذؿ جيكد نحك كضع أمر أفريقي  المفكضية . كما بادرت 2014ديسمبر 
 إرىابية.ألشخاص المتيميف أك المدانيف بأم أعماؿ ا
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تعزيز جيكدىا لمكافحة اإلرىاب، نظمت المفكضية ندكة لضحايا سعيا إلى   .178
، بغرض تسميط 2014أكتكبر  28 ك 27 يكمي اإلرىاب، في الجزائر العاصمة، 

سماع أصكاتيـ مف خبلؿ تقاسـ قصصيـ كتجاربيـ،  الضكء عمى ضحايا اإلرىاب كا 
ا اإلرىاب، كاستجابة العدالة فضبل عف تكفير منتدل لمناقشة كيفية مساعدة ضحاي

الجنائية لئلرىاب، كدكر كسائؿ اإلعبلـ، كدكر ضحايا األعماؿ اإلرىابية في 
مكافحة التطرؼ العنيؼ، كحكؿ إنشاء شبكة مف الجمعيات األفريقية لضحايا 

 األعماؿ اإلرىابية.

مف الميـ اإلشارة إلى إنشاء لجنة فرعية لمكافحة اإلرىاب تابعة لمجمس السمـ  .179
يكليك  24المنعقد في  447عيف مجمس السمـ كاألمف في اجتماعو الػ قد كاألمف. ك 
( لمجنة ) الجزائر كرئيس لمجنة، كغينيا االستكائية، 5، األعضاء الخمسة )2014

ثيكبيا، كنيجيريا، كجنكب أفريقيا(. كسكؼ  شكطا بعيدا إنشاء المجنة الفرعية يقطع كا 
 األمف لمسؤكلياتو في مجاؿ مكافحة اإلرىاب.تسييؿ أداء مجمس السمـ ك عمى طريؽ 

ىناؾ   كذلؾ  عدد مف المبادرات اإلقميمية الجارية لمعالجة مخاطر أمنية  .180
محددة. كمف بيف  ىذه  المبادرات ، مسار  نكاكشكط حكؿ  تعزيز التعاكف األمني 

رة مبادفي منطقة الساحؿ كالصحراء،  ك   مسمـ كاألمفل  األفريقيةمنظكمة الكتفعيؿ 
، كالجيكد المبذكلة في إطار  لمقضاء عمى جيش الرب لممقاكمة التعاكف اإلقميمي 

بعثة االتحاد األفريقي  فى الصكماؿ لمقضاء عمى حركة الشباب اإلرىابية ، فضبل 
محاربة عف تمؾ التي تقكـ بيا  البمداف  األعضاء فى لجنة بحيرة  تشاد كبنيف ل

 اإلرىابية . جماعة  جماعة بككك حراـ اإلرىابية

نظرا لخطكرة التيديد الذم يشكمو اإلرىاب، طمب مؤتمر  االتحاد في دكرتو  .181
كاألمف ، تخصيص  ، مف مجمس السمـ2014العادية المنعقدة  في مبلبك فى يكنيك  

 2اجتماع عمى مستكل القمة، لمسألة اإلرىاب. عقد االجتماع في نيركبي، في 
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ياف شامؿ يكضح الخطكات العممية التي ، كخمص إلى اعتماد ب2014عاـ  سبتمبر
يجب اتخاذىا عمى المستكيات الكطنية كاإلقميمية كالقارية لمكقاية مف اإلرىاب  

مف ، تقـك المفكضية باستكماؿ  متابعة بياف مجمس السمـ كاأل في إطار كمكافحتو . ك 
ة مف خطة التنفيذ لتكجيو جيكدىا كجيكد الدكؿ األعضاء تطبيقا  لؤلحكاـ ذات الصم

 البياف.

قد يرغب المؤتمر فى التأكيد مف جديد عمى مضاعفة الجيكد لمعالجة كارثة  .182
اإلرىاب كالتطرؼ العنيؼ. كفي ىذا الصدد، قد يرغب المؤتمر في التأكيد عمى 
األىمية الحاسمة لمتابعة كتنفيذ البياف الذم اعتمدتو قمة مجمس السمـ كاألمف فى  

عممية التي يجب اتخاذىا عمى المستكيات الكطنية نيركبي، كالذل يحدد الخطكات ال
بشكؿ فعاؿ . قد يرغب المؤتمر أيضا فى  كمكافحتوكاإلقميمية كالقارية لمنع اإلرىاب 

الترحيب بانعقاد ندكة الجزائر حكؿ ضحايا أعماؿ اإلرىاب، كيطمب مف المفكضية  
العتبار المساىمة التنفيذ الكامؿ لمتكصيات الصادرة بتمؾ المناسبة، مع األخذ في ا

 في مكافحة اإلرىاب كالتطرؼ العنيؼ. ياالمضحتقديميا القيمة التي يمكف  

 عمميات األمم المتحدة استعراض -تاسعا
رفيع  مستقبلفريقا ، 2014في نكفمبر عاـ ، أنشأ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة .183

العممية ىذه تكتسى  عمميات السبلـ في األمـ المتحدة.  ، ال ستعراض المستكل 
أكبر عدد مف  يؼ ستضتألفريقيا. في الكاقع، ال تزاؿ القارة بالنسبة أىمية خاصة 

مثؿ ىذه  ياعمميات حفظ السبلـ، كتغيرت طبيعة البيئة األمنية التي تنتشر في
األكؿ  المـ المتحدة ا تقرير سنة التى تمت  ةربع عشر األالعمميات بشكؿ ممحكظ في 

 يكفر ىذ. كىكذا، 2000رير اإلبراىيمي" لعاـ عف عمميات حفظ السبلـ، ك"تق
االستعراض الجديد فرصة فريدة لتقييـ التغيرات التي حدثت في العالـ، كطرؽ ضبط 

 متعددة األطراؼ.التدخبلت ال
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، رسالة إلى األميف 2014ديسمبر عاـ  2 كجيت رئيسة المفكضية ، فى  .184
شأنو  اقتناعيا بأف مف عف  ة بإنشاء الفريؽ، معرب فييا  العاـ لؤلمـ المتحدة، رحبت

في تعزيز فعالية عمميات السبلـ . كتعيدت بالتزاـ االتحاد  يقدـ  مساىمة ثمينة أف 
عف  الصادر التقرير  يككف  لعمؿ مع األميف العاـ كالفريؽ لضماف أفبااالفريقي 

 الطبيعة المتطكرة لمتحديات األمنية التي تكاجو االتحاد بالفعؿ  عكس ياالستعراض 
كبشكؿ أعـ، فإف  و ،عمى أن أكدت األفريقي كاألمـ المتحدة عمى األرض. ك 

كابتكار شراكة اليدؼ المشترؾ المتمثؿ في بناء لمكاصمة تكفر فرصة سالمراجعة 
مف ميثاؽ األمـ  8بيف االتحاد األفريقي كاألمـ المتحدة في سياؽ الفصؿ  مستقبمية 

األميف  ذكر ، 2014ديسمبر  24ي المتحدة. كردا عمى ىذه الرسالة المؤرخة ف
 إجراء تقييـ شامؿ لحالة عمميات حفظ السبلـ  طمب مف الفريؽ أنو كاف قد بالعاـ 

ألمـ المتحدة اليـك كاالحتياجات الناشئة في المستقبؿ. كفي ىذا التى تقكـ بيا ا
التي  مسائؿ مجمكعة كاسعة مف ال اسة در كاف بصدد فريؽ ال الصدد، أشار إلى أف

التفكيضات المتطكرة طبيعة المتغيرة لمنزاعات ك ال و عمميات السبلـ، بما في ذلؾ تكاج
االتحاد قكم مف ال لتزاـ االإلى  اإلشارة كاألنشطة، كالتخطيط كالشراكات. كبعد 

نشر خبلؿ ال يتبيف مف اإلقميمية لتخميص القارة مف الحرب، كما و اإلفريقي كآليات
غتناـ الفرص لممضي قدما في جدكؿ أعماؿ االستباقي لعمميات دعـ السبلـ ال

مكاصمة تعزيز شراكتيا مع االتحاد ب أكد األميف العاـ التزاـ األمـ المتحدة   السبلـ،
زيارة االتحاد االفريقي الفريؽ  نية  المفكضية  ةاالفريقي. كفي ىذا الصدد، أبمغ رئيس

مصمحة ذكم لمتفاعؿ مع جميع أصحاب ال 2015فبراير  13إلى  9اعتبارا مف 
 الصمة.

في ىذا  يساىـ االتحاد األفريقى بفعالية كمف ىذا المنطمؽ، مف الميـ أف  .185
، أف انشغاالت القارة مأخكذة فى االعتبار عمى النحك المطمكب االستعراض لضماف

تحاد األفريقي كاألمـ شراكة مبتكرة مستقبمية  بيف اال بما في ذلؾ الحاجة إلى بناء 
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االتحاد  تصريحات  زيز السبلـ كاألمف كاالستقرار، بناء عمىتع مجاؿ  يالمتحدة ف
األفريقي كاألمـ المتحدة ذات الصمة بشأف ىذه المسألة، بما في ذلؾ البياف الرئاسي 

 تحت رئاسة جميكرية تشاد. ك 2014ديسمبر  16الذم اعتمده مجمس األمف في 
طكات البلزمة اتخاذ الخ مجمس السمـ كاألمف ك  مفكضية كؿ مف اليتعيف عمى 

المـ المتحدة خبلؿ زيارتو في أديس أبابا في التسييؿ التفاعؿ الناجح مع فريؽ 
 أفريقي مكحد بشأف القضايا المطركحة، مكقؼ إعداد منتصؼ فبراير، ككذلؾ 

السياسية  جيزة األالمناقشات التي ستجرم داخؿ  قبؿ يعتمده مجمس السمـ كاألمف،
 ؤلمـ المتحدة ذات الصمة.ل

 الخاتمة-ا عاشر 

عمى الرغـ مف التقدـ المحرز، ال تزاؿ أفريقيا تكاجو تحديات خطيرة في مجاؿ  .186
تنطكم عمى ك السمـ كاألمف، التي تقكض جيكد التنمية االجتماعية كاالقتصادية، 

ىذه تبرز كتساىـ في إعطاء صكرة سمبية عف القارة. ، عكاقب إنسانية كخيمة
بحمكؿ نزاع تحقيؽ ىدؼ أفريقيا خالية مف الالجيكد لتعزيز التحديات الحاجة إلى 

كال يتعمؽ ، عمى النحك المتفؽ عميو مف قبؿ رؤساء الدكؿ كالحككمات. 2020عاـ 
 العكدة كال سيما بالنظر إلى ارتفاع مخاطر استتب بناء السبلـ حيث األمر فقط  ب

مب تسكية النزاعات، كلكف أيضا لمتغالتى تمى إلى العنؼ، خبلؿ السنكات الخمس 
 في القارة. نزاع ميز بعض حاالت الالذل يعمى المأزؽ المستمر 

 . مف جيةنزاعاتمف الضركرم تكثيؼ اإلجراءات المتخذة لمنع نشكب ال .187
مختمفة االتحاد األفريقى الضماف التنفيذ الفعاؿ لصككؾ مف أجؿ ىذا فإف ، أخرل 

أف معظـ  صحةحكؿ الديمقراطية كاالنتخابات كحقكؽ اإلنساف، عمى الرغـ مف 
. مف جية الرشيد صعكبات في مجاؿ الحكـبالاألزمات التي تكاجو القارة ترتبط 

أخرل، مف الميـ أف تقـك الدكؿ األعضاء، كفقا اللتزاماتيا بمكجب البركتكككؿ 
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مجمس السمـ كاألمف ك مفكضية تسييؿ جيكد البالمتعمؽ بإنشاء مجمس السمـ كاألمف، 
 في مجاؿ الكقاية.

قيؽ األىداؼ المحددة سيتطمب تعبئة مكارد تتناسب مع أخيرا، فإف تح .188
مع االستمرار في االستفادة ، أفريقياعمى  . يجب أيضارفعياالتحديات التي يتعيف 

مسؤكلياتيا بشأف تعزيز السبلـ كاألمف  أف تتحمؿ أكثر، مف دعـ الشركاء الدكلييف، 
تطمح ليا القارة كشعكبيا  جيكد السبلـ التى إف ممكية كقيادة  كاالستقرار في القارة.

ساسي مف األعباء المالية ذات الصمة األ أف الجزء طالما ال يمكف الكفاء بياشرعا، 
 ف.ك يتحممو الشركاء الدكلي

- 
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