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تقرير مجلس السلم واألمن

عن أنشطته ووضع السلم واألمن في أفريقيا
أوال -مقدمة:
.1

َّ
يقدم إلى مؤتمر االتحاد هذا التقرير الصادر عن مجلس السلم واألمن عن أنشطته وحالة

السلم واألمن في أفريقيا وفقا للمادة (7ف) من بروتوكول المجلس .ويغطي التقرير الفترة الممتدة

من الدورة الـ 24لمؤتمر االتحاد األفريقي المنعقد يومي  30و 31يناير  2015في أديس أبابا إلى
منتصف يونيو  .2015وينقسم إلى ثالثة أجزاء تتناول على التوالي( :أ) التوقيع والتصديق على
بروتوكول المجلس ،وعضوية المجلس ورئاسة المجلس بالتناوب (ب) األنشطة التي قام بها
المجلس في إطار أداء التفويض المسند إليه من نهاية يناير  2014حتى منتصف يونيو 2015

(ج) ونبذة عامة عن حالة السلم واألمن في القارة من يناير  2015إلى يونيو .2015

ثانيا  -المستجدات في التوقيع والتصديق على بروتوكول المجلس وعضوية المجلس ورئاسة
المجلس بالتناوب:
.2

منذ اعتماد البروتوكول في ديسمبر  ،2002وقعت أربع وخمسون ( )54دولة عليه ،بينما

وقعت وصدقت عليه تسع وأربعون ( )48دولة .وقعت الدول التالية على البروتوكول ولكن لم
تصدق عليها بعد :الرأس األخضر ،جمهورية أفريقيا الوسطى ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،

ليبيريا ،وجنوب السودان.
.3

فيما يتعلق بالعضوية ،يتكون مجلس السلم واألمن من خمسة عشر ( )15عضوا يتمتعون

بحقوق متساوية ،تمشيا مع المادة  )1(5من البروتوكول .وهم منتخبون على النحو التالي :عشرة

( )10أعضاء منتخبين لوالية سنتين وخمسة ( )5أعضاء لوالية ثالث سنوات .وفيما يلي القائمة
الحالية ألعضاء مجلس السلم واألمن حسب الترتيب األبجدي باللغة اإنجليزية :الجزائر*،
بوروندي ،تشاد ،غينيا االستوائية* ،إثيوبيا ،جامبيا ،غينيا ،ليبيا ،موزمبيق* ،ناميبيا ،النيجر،

نيجيريا* ،جنوب أفريقيا ،تنزانيا وأوغندا* .1وتجدر اإشارة إلى أن كال من الواليتين لمدة ثالث

سنوات وسنتين سينتهي في  30مارس .2016

1

تشير النجمة (*) إلى أعضاء المجلس بوالية مدتها ثالث سنوات
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.4

وفقا للمادة  23من قواعد إجراءات مجلس السلم واألمن ،يتناوب أعضاء المجلس على

رئاسته شهريا حسب الترتيب األبجدي اإنجليزي ألسمائهم .وعليه ،تم التناوب على رئاسة
المجلس ،خالل الفترة قيد االستعراض ،على النحو التالي:
-

يناير 2015

غينيا

-

ليبيا

-

ناميبيا

-

موزمبيق

-

فبراير 2015

2

مارس 2015
أبريل 2015

مايو 2015

النيجر

يونيو 2015

نيجيريا

ثالثا – األنشطة الشهرية للمجلس:
ألف) أنشطة مجلس السلم واألمن خالل الجزء األخير من يناير  31-29 ( 2015يناير
 )2015برئاسة غينيا
.5

3

تجدر اإشارة إلى أنه في يناير  ،2015بعد تقديم تقرير المجلس إلى المؤتمر ،كان

المجلس قد اجتمع على مستوى رؤساء الدول والحكومات ،بمناسبة اجتماعه الـ 484المنعقد في

 29يناير  2015على هامش الدورة الـ 24العادية لمؤتمر االتحاد األفريقي يومي  30و 31يناير
 2015في أديس أبابا وبحث الوضع في جنوب السودان ومسألة جماعة بوكو حرام اإرهابية

وتفشي االيبوال في غرب أفريقيا.

 الوضع في جنوب السودان.6

أعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء الوضع السائد في جنوب السودان ،والحظ مع خيبة أمل

كبير فشل الطرفين في جنوب السودان الوفاء بالموعد النهائي الذي حددته القمة االستثنائية الـ28
لرؤساء دول وحكومات اإيغاد في  22نوفمبر  2014الستكمال المشاورات بشأن المسائل العالقة.

وأكد المجلس عزمه على فرض عقوبات على كل األطراف التي ال تزال تقوض اتفاق وقف
األعمال العدائية وتعرقل العملية السياسية .وأشار المجلس إلى الفقرة  8من البيان رقـ ــم
2

تبادلت ناميبيا وموزمبيق ،بموفقة المجلس ،شهري رئاستهما للمجلس
3
تمت تغطية األنشطة تحت رئاسة غينيا في التقرير األخير عن أنشطة المجلس وحالة السلم واألمن في أفريقيا المقدم إلى الدورة العادية الـ24
لمؤتمر االتحاد

)ASSEMBLY/AU/7 (XXV
Page 3

 ،PSC/AHG/COMM.1(CDXI).Rev.1الصادر عن اجتماعه الـ ،411التي طلبت من رئيسة
المفوضية إنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق اإنسان وغيرها من االنتهاكات التي ارتكبت

خالل النزاع المسلح وتقديم توصيات بشأن أفضل السبل والوسائل لضمان المساءلة والمصالحة
وتضميد الجراح بين جميع الطوائف في جنوب السودان .والحظ المجلس استكمال لجنة تقصي

الحقائق في جنوب السودان عملها وأشاد برئيسها ،الرئيس السابق اولوسيجون اوباسانجو،

وأعضائها على عملهم الشاق والتزامهم بأداء واليتهم .وقرر المجلس تأجيل النظر في تقرير لجنة

التحقيق إلى موعد الحق الاتخاذ الق اررات المناسبة.
 جماعة بوكو حرام الرهابية.7

كرر المجلس إدانة االتحاد األفريقي القوية للهجمات اإرهابية البشعة التي ارتكبتها جماعة

بوكو حرام وأكد مجددا أن أنشطة جماعة بوكو حرام اإرهابية تشكل تهديدا خطيرا ،ليس فقط

لنيجيريا والمنطقة ولكن أيضا للقارة بأكملها .وعليه ،أكد المجلس واجب والتزام أفريقيا ككل بتقديم

كل الدعم الالزم للدول األعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد وبنين .وأشاد المجلس بالدول
األعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد وبنين على جهودها المتواصلة لتعزيز الفعالية في الكفاح
ضد جماعة بوكو حرام اإرهابية والحظ بارتياح الخطوات العملية التي وافق عليها اجتماع نيامي

في  20يناير  ،2015وال سيما إنشاء مقر فريق العمل المشترك والمتعدد الجنسيات واقامة شبكة
اتصاالت آمنة لقوات األمن العاملة داخل وحول حوض بحيرة تشاد ،وقرر ،دعما لجهود الدول

األعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد وبنين وبناء على طلب من اجتماع نيامي الوزاري وتوصية

من رئيسة المفوضية في الفقرات من  19إلى  22من تقريرها ،أن يأذن بنشر فريق العمل المشترك
والمتعدد الجنسيات لفترة أولية مدتها اثنا عشر شه ار قابلة للتجديد بقوام عددي يمكن أن يصل إلى
 7500من األفراد العسكريين وغيرهم من الموظفين.
 تفشي االيبوال في غرب أفريقيا.8

أشاد المجلس برئيسة المفوضية على التزامها المتميز بمكافحة فيروس إيبوال والجهود

المبذولة في التصدي للوباء في غرب أفريقيا ،بما في ذلك نشر بعثة االتحاد األفريقي لدعم

مكافحة اإيبوال في غرب أفريقيا وذلك بلدان المنطقة تحت رعاية اإيكواس والدول األخرى
األعضاء في االتحاد األفريقي وبقية المجتمع الدولي ،لما بذلوه من جهود متواصلة واتخذوه من

خطوات الحتواء تفشي االيبوال والقضاء عليه .وأعرب المجلس عن تقديره العميق للقطاع الخاص
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األفريقي على االستجابة بسخاء للنداء الذي وجهته رئيسة المفوضية والمساهمة في صندوق
التضامن لمكافحة فيروس إيبوال الذي أسسه االتحاد األفريقي وللمتطوعين الشجاع من بعثة االتحاد
األفريقي لدعم مكافحة اإيبوال في غرب أفريقيا وعمال الصحة الذين تم نشرهم في البلدان

المتضررة في غرب أفريقيا والذين يضعون حياتهم في خطر كبير.

وأشار المجلس بارتياح إلى تحسن الوضع في البلدان المتضررة من اإيبوال وهي ليبيريا

.9

وغينيا وسيراليون وكذلك إعالن منظمة الصحة العالمية جمهورية مالي خالية من اإيبوال في 19
يناير عام  .2015وكرر قلقه العميق إزاء األثر السلبي لهذا الوباء على النسيج االجتماعي
واالقتصادي للبلدان المتضررة .وفي هذا الصدد ،أكد المجلس ضرورة إيالء اهتمام خاص آلثار
هذا الوباء على جهود إعادة اإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات والتنمية االجتماعية واالقتصادية

في البلدان المتضررة وطلب من المفوضية ،بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا والبنك
اإفريقي للتنمية في إطار مبادرة التضامن األفريقي ،عقد مؤتمر التضامن األفريقي لحشد الدعم

إعادة اإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات وأنشطة بناء السالم في البلدان المتضررة .وأكد
المجلس ضرورة تجنب الوصم والتمييز والعزلة ضد كل من السكان والبلدان األكثر تضر ار وكرر
طلب الدورة االستثنائية الـ 16للمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي من المفوضية اتخاذ جميع

الخطوات الالزمة لإلسراع في إنشاء المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها ،وفقا لمقرر

المؤتمر)AU/Dec.499(XXII

باء) أنشطة مجلس السلم واألمن خالل شهر فبراير  2015تحت رئاسة ليبيا

.10

تولت ليبيا رئاسة المجلس في  1فبراير  .2015وخالل هذا الشهر ،ترأست ليبيا أربعة

اجتماعات للمجلس .وخالل فترة رئاسة ليبيا ،تم إيفاد بعثة ميدانية مشتركة بين مجلس السلم

واألمن لالتحاد األفريقي واللجنة السياسية واألمنية لالتحاد األوروبي إلى مالي من  11إلى 13
فبراير  .2015وبناء على طلب من ليبيا ،ترأست ناميبيا البعثة المشتركة.
أ)
.11

االجتماع الـ485
خالل اجتماعه الـ 485المنعقد في  5فبراير  ،2015قام المجلس ببحث واعتماد برنامج

عمله المؤقت لشهر فبراير  2015وقام بأعمال تحضيرية للبعثة الميدانية المشتركة بين االتحاد
األوروبي ومجلس السلم واألمن إلى مالي
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ب) االجتماع الـ 684
خالل اجتماعه الـ 684المنعقد في  19فبراير  ،2015استعرض المجلس مسألة إيفاد بعثة

.12

ميدانية مشتركة بينه وبين االتحاد األوروبي إلى مالي .اعتمد المجلس بيانا دعا حكومة مالي
وشعبها فضال عن الجهات الدولية الموجودة في مالي ،إلى مواصلة جهودهم في إعادة بناء مالي،

وال سيما في مجاالت التنمية وتعزيز قوات الدفاع واألمن في مالي.
ج) االجتماع الـ487

خالل االجتماع الـ 487المنعقد في  20فبراير  ،2015تداول المجلس حول الوضع في

.13

الصومال وعمل بعثة االتحاد األفريقي في الصومال .ورحب بالتقدم السياسي والمكاسب األمنية

التي يتم إنجازها في الصومال ،وحث أصحاب المصلحة الصوماليين على تعزيز هذه المكاسب.
أدان المجلس بشدة الهجمات اإرهابية في الصومال وقرر إيفاد بعثة ميدانية إلى الصومال في
الوقت المناسب ،لجمع المعلومات وتقييم الوضع على األرض.
د)
.14

االجتماع الـ488
خالل االجتماع الـ 488المنعقد في  23فبراير  ،2015تداول المجلس حول الوضع في

منطقة البحيرات الكبرى .وفي البيان المعتمد في تلك المناسبة ،أكد المجلس على األهمية األساسية
للتنفيذ الدقيق والمناسب من حيث التوقيت إطار السالم واألمن والتعاون لجمهورية الكونغو

الديمقراطية والمنطقة ،وحث جميع الدول الموقعة على هذا البيان على الوفاء بالتزاماتها بموجب

اإطار .وأعرب المجلس السلم عن بالغ قلقه إزاء رفض القوات الديمقراطية لتحرير رواندا نزع
السالح والتسريح بشكل طوعي بحلول الموعد النهائي المحدد في  2يناير  2015من قبل المؤتمر
الدولي حول منطقة البحيرات الكبرى ومنظمة السادك بدعم من االتحاد األفريقي واألمم المتحدة.

أكد المجلس على ضرورة نزع السالح الكامل وغير المشروط لهذه القوات وتسريحها وكذلك القوى

السلبية األخرى .ودعا إلى تسريع عملية تنفيذ إعالن نيروبي الصادر في  12ديسمبر 2013

والذي يشكل خالصة حوار كمباال بين الحكومة وحركة مجموعة  23المتمردة السابقة.
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 البعثة الميدانية المشتركة بين مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي واللجنة السياسيةواألمنية لالتحاد األوروبي إلى مالي
.15

في الفترة من  10إلى  14فبراير  ،2015أفاد مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي

واللجنة السياسية واألمنية لالتحاد األوروبي ،بناء على الشراكة بين االتحاد األفريقي واالتحاد
األوروبي في مجال السالم واألمن ووفقا للمادة  17من بروتوكول المجلس ،بعثة ميدانية مشتركة

إلى مالي .أتاحت الزيارة الميدانية المشتركة الفرصة لكال الجهازين لجمع المعلومات مباشرة على
األرض ومناقشة الوضع في مالي مع الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء موديبو كيتا
والوزراء المعنيين اآلخرين ،فضال عن ممثلي األحزاب السياسية الرئيسية والبرلمانيين ومنظمات

المجتمع المدني .زارت البعثة أيضا غاو في شمال مالي ،حيث عقد اجتماعات مع ممثلي المجتمع
المحلي وبعثة األمم المتحدة المتكاملة والمتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي وعملية بركان

الفرنسية.
.16

وفي ختام البعثة ،أصدر مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي واللجنة السياسية واألمنية

لالتحاد األوروبي بيانا صحفيا مشتركا أعربا فيه عن قلقهما البالغ إزاء استمرار العنف في شمال
مالي ،مؤكدين أن الوضع السائد يشكل تهديدا خطي ار ألمن البالد واستقراره ووحدة أراضيه وتنميته

وكذلك منطقة الساحل على نطاق أوسع ،وال يزال يتسبب في معاناة إنسانية على نطاق واسع
ودعت البعثة جميع األطراف إلى احترام اتفاق وقف إطالق النار المبرم في  23مايو 2014

واعالن وقف األعمال العدائية الصادر في  24يوليو .2014
 اللقاء التشاوري بين مجلس السلم واألمن وفريق عمل األمم المتحدة الستعراض العمليات.17

في  10فبراير  ،2015عقد المجلس ،وهو في بعثة ميدانية مشتركة مع اللجنة السياسية

واألمنية لالتحاد األوروبي ،اجتماعا تشاوريا مع فريق األمم المتحدة المعني باستعراض عمليات
السالم عبر الفيديو .وخالل االجتماع التشاوري ،تبادل المجلس وجهات النظر مع الفريق والموقف

األفريقي بشأن استعراض عمليات حفظ السالم لمأمم المتحدة .وفي  30أبريل  ،2015اعتمد
المجلس الموقف األفريقي الموحد بشأن استعراض عمليات حفظ السالم لمأمم المتحدة.

)ASSEMBLY/AU/7 (XXV
Page 7

جيم) أنشطة مجلس السلم واألمن خالل شهر مارس  2015تحت رئاسة ناميبيا
تولت ناميبيا رئاسة المجلس في  1مارس  .2015وخالل هذا الشهر ،ترأست ليبيا ثمانية

.18

اجتماعات للمجلس .وعقد المجلس أيضا اجتماعه االستشاري السنوي المشترك التاسع مع مجلس

األمن.

أ)

االجتماع الـ489

.19

خالل اجتماعه الـ 489المنعقد في  3مارس  ،2015ببحث واعتماد برنامج عمله المؤقت

.20

13.وفي االجتماع نفسه ،بحث المجلس تقرير رئيس المفوضية عن تنفيذ البيان رقم

لشهر مارس .2015

) PSC/AHG/COMM.2(CDLXXXIVبشأن جماعة بوكو حرام اإرهابية والجهود الدولية

األخرى ذات الصلة .وبعد إدانة قوية لمأعمال الوحشية التي ترتكبها جماعة إرهابية بوكو حرام،

أجاز المجلس مفهوم عمليات فرقة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات المنشأة لمحاربة جماعة
بوكو حرام اإرهابية .أذن المجلس بزيادة قوام فرقة العمل من  7500إلى ما يصل إلى 10,000

من الفراد العسكريين وغيرهم من الدول األعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد وبنين .ورحب
المجلس بمقرر القمة االستثنائية للمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا الصادر في  16فبراير

 2015بشأن توفير الدعم المالي واللوجستي للكاميرون وتشاد في الحرب ضد بوكو حرام .وعالوة
على ذلك ،حث المجلس مجلس األمن لمأمم المتحدة على أن يتخذ ،على وجه السرعة وبموجب
ار يجيز نشر فرقة العمل ويمكن من توفير الدعم
الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ،قر ا

المستدام والمرن وقابل للتنبؤ به لفرقة العمل.
ب) االجتماع الـ:490
.21

في االجتماع الـ 490المنعقد في  5مارس  ،2015بحث المجلس الوضع في بوروندي.

ورحب المجلس بالخطوات المتخذة إجراء العملية االنتخابية ،ودعا حكومة بوروندي وسائر
أصحاب المصلحة ،بما في ذلك األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ،للعمل معا من

أجل عقد انتخابات سلمية وشاملة وحرة وذات مصدقية وشفافة بنجاح في ظل االحترام الواجب
للشرعية بما في ذلك دستور بوروندي ،من أجل إجراء انتخابات سلمية وشاملة وحرة وذات
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مصداقية وشفافة .ودعا الدول األعضاء في االتحاد األفريقي واألمم المتحدة والمجتمع الدولي

األوسع ،إلى تقديم كل الدعم المالي واللوجستي الالزم لبوروندي إجراء االنتخابات بنجاح.
ج) االجتماع الـ:491
.22

في االجتماع الـ 491المنعقد في  9مارس  ،2015نظم المجلس جلسة مفتوحة حول

موضوع" :ضعف النساء واألطفال في حاالت النزاع في أفريقيا" .واضافة إلى النقاش حول
موضوعه ،احتفل االجتماع أيضا بالذكرى الـ 15العتماد قرار مجلس األمن الدولي رقم 1325
بشأن المرأة والسالم واألمن والذكرى الخامسة لعقد المرأة األفريقية ( )2020-2010الذي تم

إطالقه في  15أكتوبر  2010في نيروبي ،كينيا.
.23

أدان المجلس بشدة استخدام العنف الجنسي كسالح في الحروب ،وشدد على ضرورة

مكافحة اإفالت من العقاب في حاالت العنف الجنسي واالغتصاب في حاالت النزاع .وأدان
المجلس أيضا بقوة تجنيد واستخدام األطفال من قبل أطراف النزاعات المسلحة انتهاكا اللتزاماتها
الدولية وكذلك جميع االنتهاكات التي ترتكب ضد األطفال في حاالت النزاعات المسلحة .وأكد

المجلس على مسؤولية الدول األعضاء عن ضمان حماية النساء واألطفال في حاالت التي يكونوا

فيها مهددين أو متأثرين بالعنف ،وذلك تمشيا مع مواثيق االتحاد األفريقي والمواثيق الدولية ذات
الصلة.

د) االجتماعان الـ 492والـ:493
.24

في اجتماعه المنعقد في  11مارس  ،2015بحث المجلس األعمال التحضيرية الخاصة

باجتماعه االستشاري السنوي المشترك التاسع مع مجلس األمن لمأمم المتحدة الذي كان من

المقرر عقده في  13مارس  .2015وفي االجتماع الـ 493المنعقد بتاريخ  12مارس ،2015
استكمل المجلس تحضيرات االجتماع االستشاري مع مجلس األمن لمأمم المتحدة.

ه) االجتماع الـ:494
.25

خالل اجتماعه الـ 494المنعقد في  24مارس  ،2015بحث المجلس الوضع في جنوب

السودان وكذلك الوضع في أبيي.
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 إحاطة حول الوضع في جنوب السودان.26

الحظ المجلس بخيبة أمل كبيرة فشل الطرفين في جنوب السودان للتوصل إلى اتفاق بشأن

المسائل العالقة بحلول الموعد النهائي الذي حددته اإيغاد في  5مارس  2015ودعاهما إلى

الترقي إلى مستوى التزاماتهما بموجب اتفاق وقف األعمال العدائية المبرم في  23يناير 2014
وابداء اإرادة السياسية المطلوبة واإحساس بالمسؤولية من أجل وضع حد للمعاناة القاسية

لشعبهما .ورحب المجلس باستكمال المشاورات من قبل المفوضية بشأن تشكيلة تكوين اللجنة
المخصصة الرفيع المستوى المنشأة عمال بالبيان ) PSC/PR/COMM(CDLXXIVالصادر عن
اجتماعه الـ 474المنعقد في  5ديسمبر  2014لتعزيز الدعم المقدم من أفريقيا لوساطة اإيغاد في

جنوب السودان .وحث اللجنة المخصصة المكونة من رؤساء دول وحكومات الجزائر وتشاد
ونيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا على االجتماع في أقرب وقت ممكن لتحديد اختصاصاتها ووضع

خطة عملها لدعم اإيغاد.
 الوضع في أبيي.27

أعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء هشاشة الوضع األمني في المنطقة ،وأدان بشدة جميع

أعمال العنف المرتكبة في منطقة أبيي .وأعرب المجلس عن قلقه إزاء عدم تنفيذ األحكام الرئيسية

التفاق  20يونيو  2011بشأن الترتيبات المؤقتة إدارة وأمن منطقة أبيي وخاصة تلك التي تتعلق
بإنشاء إدارة منطقة أبيي وخدمة الشرطة ودعا حكومتي السودان وجنوب السودان إلى اإسراع في

اتخاذ الخطوات الالزمة إنشاء الهياكل المتفق عليها .وشجع المجلس حكومتي السودان وجنوب
السودان على مواصلة جهودهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الوضع النهائي لمنطقة أبيي،

تحت رعاية فريق التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي.
.28

رحب المجلس باستكمال العمل الذي قامت به لجنة التحقيق التي أنشئت وفقا للبيان

) PSC/PR/COMM.(CCCLXXIVالصادر عن اجتماعه الـ 374المنعقد في  7مايو ،2013

لتسليط الضوء على مقتل الزعيم كول دينق كول وأفراد قوة األمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي.
طلب المجلس إلزام األطراف بنتائج وتوصيات التحقيق وذلك بهدف منع تكرار حوادث مماثلة،

واضعا في اعتباره ضرورة تعزيز االستقرار والمصالحة في منطقة أبيي.
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و) االجتماع الـ:495
.29

خالل اجتماعه الـ 495المنعقد في  26مارس  ،2015بحث المجلس الوضع في جمهورية

أفريقيا الوسطى وأنشطة بعثة االتحاد األفريقي لجمهورية أفريقيا الوسطى .ورحب المجلس بتحسن
الوضع األمني في جمهورية أفريقيا الوسطى ،فضال عن التقدم المحرز في العملية السياسية عقب

توقيع اتفاق وقف األعمال العدائية في ب ارزافيل ،جمهورية الكونغو ،في  23يوليو  .2014ورحب

المجلس أيضا بإنشاء اللجنة التحضيرية للمنتدى ودعا إلى مزيد من الشمولية ،مشي ار إلى الدور
األساسي للمنتدى في تعزيز المصالحة الوطنية .وأكد المجلس على ضرورة احترام أحكام الميثاق
الدستوري للعملية االنتقالية بشأن عدم أهلية زعماء المرحلة االنتقالية و/أو األطراف السياسية
الفاعلة الخاضعة للعقوبات المفروضة من قبل المجلس ومجلس األمن لمأمم المتحدة.
ز) االجتماع الـ:496
.30

خالل اجتماعه المنعقد في  27مارس  ،2015بحث المجلس الوضع في الصحراء الغربية

على أساس التقرير المقدم من رئيسة المفوضية

])[PSC/PR/ 2(CDXCVI

واإحاطة المقدمة من

المبعوث الخاص لرئيسة المفوضية لشؤون الصحراء الغربية ،الرئيس السابق جواكيم شيسانو.

واستعرض المجلس أيضا تطورات محادثات السالم بين األطراف في مالي على أساس تقرير

رئيسة المفوضية لجنة

])[PSC/PR/3.(CDXCVI

واإحاطة المقدمة من ممثل االتحاد األفريقي

السامية لشؤون مالي ومنطقة الساحل ،الرئيس السابق بيير بويويا.
 الوضع في الصحراء الغربية.31

الحظ المجلس بقلق بالغ أنه بعد مرور أربعة عقود على بداية النزاع في الصحراء الغربية

وخمسين سنة على بعد قرار إنهاء استعمار الصحراء الغربية ،فقد فشلت حتى اآلن جميع الجهود
الرامية إلى إيجاد حل في تحقيق النتائج المتوقعة .وأعرب المجلس عن الحاجة الملحة لتجديد

الجهود للخروج من المأزق الحالي .وقرر المجلس إعادة تنشيط اللجنة المخصصة لرؤساء الدول

والحكومات المعنية بالنزاع في الصحراء الغربية والتي أنشأتها الدورة العادية الـ 15لقمة منظمة
الوحدة األفريقية التي عقدت في الخرطوم ،السودان ،في الفترة من  18إلى  22يوليو ،1978

فضال عن إنشاء مجموعة اتصال دولية معنية بالصحراء الغربية .وطلب المجلس إتاحة الفرصة

لمبعوث االتحاد األفريقي الخاص لشؤون الصحراء الغربية لمخاطبة مجلس األمن خالل اجتماعه
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حول الصحراء الغربية المزمع عقده في أبريل  .2015وقرر المجلس مواصلة استعراض الوضع

في الصحراء الغربية بانتظام ،على األقل مرتين في السنة.
 الوضع في مالي/الساحل.32

رحب المجلس بتتويج العملية التي انطلقت في الجزائر في  16يوليو  2014باتفاق

السالم والمصالحة في مالي خالل الجولة الخامسة من محادثات السالم بين األطراف في مالي
والتي عقدت في الفترة من  17إلى  6فبراير  .2015و يعرب المجلس عن تقدير االتحاد
األفريقي البالغ للجزائر ،رئيس فريق الوساطة واألعضاء اآلخرين في فريق الوساطة .ويعرب
المجلس عن تأييده الكامل لالتفاق ،معتب ار أنه يمثل حال وسطا متوازنا يأخذ في االعتبار الشواغل

المشروعة لجميع األطراف .وأعرب المجلس عن تقدير االتحاد األفريقي لحكومة مالي وحركات

منهاج الجزائر على توقيع االتفاق باألحرف األولى في  1مارس  2015في الجزائر وحث تنسيقية

حركات األزواد توقيع االتفاق المنبثق عن عملية الجزائر باألحرف األولى دون تأخير .وأكد
المجلس أيضا عزمه على اتخاذ وتنفيذ التدابير ضد كل الجماعات واألفراد الذين تعرقل أعمالهم
تنفيذ االتفاق في الوقت المناسب والسعي للحصول على دعم مجلس األمن لمأمم المتحدة

والمجتمع الدولي األوسع .ناشد المجلس الدول األعضاء في االتحاد األفريقي واألعضاء اآلخرين
في المجتمع الدولي توفير الدعم المالي والفني الالزم لتنفيذ االتفاق.

 االجتماع االستشاري السنوي المشترك التاسع مع مجلس األمن لألمم المتحدة.33

في  12مارس  ،2015عقد االجتماع االستشاري السنوي المشترك التاسع بين المجلس

ومجلس األمن لمأمم المتحدة في أديس أبابا .وتبادل االجتماع وجهات النظر حول األوضاع في

جمهورية أفريقيا الوسطى ودارفور ومنطقة البحيرات الكبرى وليبيا ومالي ومنطقة الساحل
والصومال وجنوب السودان ،فضال عن قضية جماعة بوكو حرام اإرهابية .وتبادل أيضا وجهات
النظر حول استعراض عمليات حفظ السالم لمأمم المتحدة وتعزيز التعاون بين المجلس ومجلس

السلم واألمن لمأمم المتحدة في مجال منع النزاعات واألزمات في أفريقيا فضال عن قضية المرأة
والسالم واألمن ،في إطار الشراكة بين االتحاد األفريقي واألمم المتحدة .واعتمد بيان مشترك في

ختام االجتماع.
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جيم .أنشطة المجلس خالل شهر أبريل  2015تحت رئاسة موزمبيق
.34

باشرت موزامبيق رئاسة المجلس في  1أبريل  .2015وخالل هذا الشهر ،ترأست موزمبيق

سبعة اجتماعات للمجلس .وخالل شهر أبريل  2015أيضا ،قام رئيس المجلس ،نيابة عن
المجلس ،ببعثة تضامنية لدى كينيا في أعقاب الهجوم اإرهابي في غاريسا:

أ) االجتماع الـ:497
.35

خالل اجتماعه الـ 497المنعقد في  8أبريل  ،2014بحث المجلس برنامج عمله لشهر

أبريل  2014واعتمده .تلقى المجلس أيضا إحاطة بشأن االنتخابات في أفريقيا فضال عن الهجوم
اإرهابي الذي وقع في غاريسا في  2أبريل .2015
 -االنتخابات في أفريقيا

.36

أطلعت المفوضية المجلس على االنتخابات التي جرت في جمهورية نيجيريا االتحادية،

واتحاد جزر القمر ومملكة ليسوتو وجمهورية زامبيا فضال عن االنتخابات القادمة في السودان

وتوجو وبوروندي .وهنأ المجلس الشعب والقادة السياسيين في نيجيريا وزامبيا وجزر القمر وليسوتو
على إجراء االنتخابات بسالم ونجاح .وهنأ المجلس على وجه الخصوص الشعب والقادة السياسيين

في نيجيريا على الطريقة المثلى التي جرت بها االنتخابات في  28مارس  2015ودعا الدول
األعضاء األخرى في االتحاد األفريقي إلى أن تحذو حذو نيجيريا .وفي إطار جهود االتحاد

األفريقي الشاملة في السودان واستنادا إلى وجوده الطويل في هذا البلد ،طلب المجلس من

المفوضية إيفاد بعثة لمراقبة االنتخابات العامة المقبلة .ورحب المجلس بكل تقدير بالمساهمة
المالية التي قدمتها نيجيريا لتعزيز قدرة المفوضية على تشجيع إجراء انتخابات سلمية وذات

مصداقية في القارة األفريقية .ودعا المجلس حكومة وشعب بوروندي إلى ضمان إجراء االنتخابات
المقبلة بطريقة تتسم بالمصداقية ضمن بيئة سلمية.
 الهجوم اإرهابي في غاريسا.37

أدان المجلس بأشد العبارات الممكنة الهجمات اإرهابية ضد كلية غاريسا الجامعية قتل

خاللها أكثر من  148من الطالب والموظفين األبرياء وأصيب آخرون بجروح .أكد المجلس أن
هذا العمل الهمجي ضد المدنيين األبرياء هجوم على القارة األفريقية ككل وجدد المجلس تضامن

)ASSEMBLY/AU/7 (XXV
Page 13

االتحاد األفريقي الكامل مع شعب وحكومة كينيا ووافق على إرسال وفد إلى كينيا لنقل تعازيه
القلبية والتعبير عن تضامنه مع شعب وحكومة كينيا.

ب) االجتماع الـ:498
.38

خالل اجتماعه الـ 498المنعقد في  14أبريل  ،2015عقد المجلس جلسة مع ممثلي الدول

األعضاء في مجلس األمن لمأمم المتحدة في أديس أبابا لتبادل وجهات النظر حول الوضع في

الصحراء الغربية .قدمت ناميبيا رئيس المجلس لشهر مارس  2015الموقف األفريقي بشأن الوضع
على أساس بيان المجلس ) PSC/PR/COMM/1.(CDXCVIبشأن الصحراء الغربية الصادر
عن اجتماعه الـ 496المنعقد في  27مارس .2015

ج) االجتماع الـ:499
.39

خالل اجتماعه الـ 499المنعقد في  23أبريل  ،2014اعتمد المجلس بيانا صحفيا أدان

فيه قتل  30من اإثيوبيين األبرياء من قبل إرهابيين منتسبين إلى تنظيم الدولة اإسالمية في ليبيا
وأعرب عن تعازيه القلبية لشعب وحكومة إثيوبيا وكذلك ألسر ضحايا هذا العمل البشع .وأكد
المجلس رفض االتحاد االفريقي التام لإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره .وعالوة على ذلك ،أكد
المجلس تجديد وتعزيز وتنسيق الجهود األفريقية والدولية لمعالجة الوضع في ليبيا .وافق المجلس
إرسال وفد للتعبير عن تضامنه الكامل وتضمان القارة األفريقية بأسرها مع إثيوبيا شعبا وحكومة.
د) االجتماع الـ:500
.40

في اجتماعه الـ 500المنعقد في  27أبريل  ،2015تم تقديم إحاطة إلى المجلس حول

قضية جماعة بوكو حرام اإرهابية .واستعرض المجلس أيضا الوضع في ليبيا على أساس التقرير
المقدم من رئيسة المفوضية لجنة ]) [PSC/PR/3(Dواإحاطة المقدمة من مبعوث االتحاد

األفريقي الخاص لشؤون ليبيا ،السيد دليتا محمد دليتا:
 -قضية بوكو حرام

 .41أشاد مجلس السلم واألمن بالتقدم المحرز على أرض الواقع في التصدي لجماعة بوكو

حرام اإرهابية وكذلك بلدان اإقليم لجهودها والتزامها .وأحاط المجلس علما بالجهود التي بذلها
األعضاء األفريقيون في مجلس األمن لمأمم المتحدة نحو اعتماد قرار يجيز نشر فريق عمل
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مشترك متعدد الجنسيات واإذن بإنشاء آليات الدعم المطلوبة .واتفق على استعراض هذه المسألة

في الوقت المناسب ،على أساس التوصيات التي قدمها األعضاء األفريقيون في مجلس األمن

لمأمم المتحدة .واعترف مجلس السلم واألمن بتعهد نيجيريا للمساهمة بموارد لمكافحة بوكو حرام

وحث الدول األعضاء األخرى على دعم جهود بلدان اإقليم .ورحب المجلس بالمساهمة التي

قدمتها المملكة المتحدة ،وكذلك المناقشات التي جرت بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي،

حول تقديم التمويل دعما لفريق العمل المشترك المتعدد الجنسيات ،في إطار مرفق السالم

ألفريقيا.
 الوضع في ليبيا.42

أكد مجلس السلم واألمن مجددا قلقه البالغ إزاء انهيار هياكل الدولة وتفشي انعدام األمن

في ليبيا ،وأعرب عن قلقه إزاء تفاقم مشكلة اإرهاب في ليبيا .واستنكر المجلس بشدة الجماعات
اإرهابية التي تعمل في ليبيا وأنشطتها اإجرامية ،بما في ذلك القتل الشنيع للمهاجرين األفريقيين

من أصول مصرية ومن إثيوبيا .ودعا مجلس السلم واألمن أصحاب المصلحة الليبيين إلى االلتزام
بصدق بالحوار وأكد مجددا دعمه للحوار السياسي الذي تقوده األمم المتحدة ،وحث جميع أصحاب

المصلحة الليبيين على تقديم التعاون الالزم لهذه العملية .والحظ المجلس كذلك أن الفوضى
السائدة في ليبيا تيسر أنشطة الشبكات اإجرامية المتورطة في االتجار بالبشر إلى أوروبا ،مما
يؤدي إلى فقدان أعداد ال حصر لها من األرواح أثناء محاولتهم عبور البحر األبيض المتوسط.

وفي هذا الصدد ،أكد المجلس على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات دولية واقليمية ووطنية فعالة

لمعالجة كل من الجوانب المباشرة والبعيدة المدى للمشكلة.
ه) االجتماع الـ501
.43

تمت إطالع مجلس السلم واألمن ،خالل اجتماعه الـ ،501والمنعقد في  28أبريل ،2015

على الوضع في بوروندي .وأعرب مجلس السلم واألمن عن قلقه البالغ إزاء األحداث التي وقعت
في بوروندي ،وأعرب عن أسفه البالغ لفقدان األرواح البشرية واستنكر بقوة جميع أعمال العنف.

وحث المجلس أصحاب المصلحة البورونديين على توخي أقصى درجة من ضبط النفس واحترام
ثقافة الحكم الدستوري للتغلب على اختالفاتهم ،مع االحترام الواجب للقانون وتيسير إجراء انتخابات

سلمية وحرة وعادلة وموثوق بها .ودعا المجلس جميع أصحاب المصلحة البورونديين إلى احترام

حكم المحكمة الدستورية ،إذا صدر .ورحب مجلس السلم واألمن بنية رئيسة المفوضية إيفاد بعثة
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رفيعة المستوى إلى بوروندي بشكل عاجل لتحديد التدابير العملية األخرى التي يمكن أن تساعد

في تخفيف التوتر الحالي وتساهم في تهيئة الظروف المواتية لنجاح إجراء االنتخابات.
و) االجتماع الـ502
.44

استمع مجلس السلم واألمن ،خالل اجتماعه الـ 502والمنعقد في  29أبريل  ،2015إحاطة

حول الوضع في مالي .وبحث المجلس كذلك تقرير رئيسة المفوضية عن متابعة تنفيذ البيان

) PSC/PR/2.(CDLXIIIحول منع النزاع الهيكلي والذي اعتمده المجلس خالل اجتماعه الـ463
المنعقد في  27أكتوبر .2014
 الوضع في مالي.45

أكد مجلس السلم واألمن مجددا قناعته بأن اتفاقية السالم والمصالحة في مالي ،التي تم

التوقيع عليها باألحرف األولى في  1مارس  2015من قبل حكومة مالي وحركات منهاج الجزائر،

حل وسط متوازن يأخذ في االعتبار االهتمامات المشروعة لجميع األطراف .وجدد قدم مجلس
السلم واألمن نداءه العاجل إلى منسقية حركات أزواد ،لالنضمام إلى االتفاقية دون مزيد من
التأخير .وأحاط المجلس علما مع االرتياح بقرار تنظيم مراسم التوقيع الرسمية على االتفاقية في
باماكو ،في  15مايو  .2015وأكد المجلس مجددا عزمه على اتخاذ تدابير مناسبة ،بالتنسيق مع

المجتمع الدولي ،والسيما مجلس األمن لمأمم المتحدة ،بما في ذلك العقوبات ،ضد األفراد

والكيانات التي تقوض أعمالها الجهود اإقليمية والدولية إعادة السلم واألمن إلى مالي .وأكد

المجلس مجددا قلقه البالغ إزاء الوضع األمني في مالي.
 المنع الهيكلي للنزاعات.46

أكد مجلس السلم واألمن على الحاجة إلى نهج شامل وكلي لمنع النزاعات ،والذي يضم

التدابير المباشرة أو التشغيلية قبل حدوث عنف واسع النطاق والتركيز االستراتيجي على األسباب

الهيكلية للنزاعات .وأشاد المجلس بالمفوضية إعدادها اإطار القاري للمنع الهيكلي للنزاعات،
كأداة لتيسير نهج على نطاق المفوضية والنهج المنسق للمنع الهيكلي ،وكذلك وضع أدوات لتيسير

تحديد العرضة الهيكلية للعنف في بلد ،في مرحلة مبكرة واعداد استراتيجية تخفيف .وحث المجلس
الدول األعضاء على االستفادة بشكل كامل من األدوات في جهودها نحو المنع الهيكلي للنزاعات

وتعزيز السلم واالستقرار .وطلب من المفوضية تقديم جميع المساعدات الالزمة للدول األعضاء
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في هذا الشأن ،بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإقليمية ،وتعميم هاتين األداتين ،وكذلك
وضع طرائق تنفيذ ذات صلة.

ز) االجتماع الـ503
.47

بحث مجلس السلم واألمن ،خالل اجتماعه الـ ،503المنعقد في  30مارس  2015مسألة

االعتداءات القائمة على كراهية األجانب في جنوب أفريقيا ،وكذلك الوضع في الصحراء الغربية

وبوروندي .اعتمد المجلس أيضا موقفا أفريقيا موحدا بشأن استعراض عمليات السالم لمأمم المتحدة
 االعتداءات القائمة على كراهية األجانب في جنوب أفريقيا.48

استمع مجلس السلم واألمن إلى إحاطة قدمها الممثل الدائم لجمهورية جنوب أفريقيا لدى

االتحاد األفريقي حول االعتداءات القائمة على كراهية األجانب ضد المهاجرين األجانب في جنوب

أفريقيا والتدابير التي اتخذتها سلطات جنوب أفريقيا لمعالجة هذا الوضع .وأعرب المجلس عن

رفضه لكراهية األجانب بجميع أشكالها ومظاهرها واستنكاره الشديد لتلك االعتداءات التي قامت بها
الجماعات المنعزلة ضد األجانب األبرياء .واعترف المجلس بأن األحداث التي وقعت في جنوب

أفريقيا هي انعكاس للتحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية األكبر التي تواجه القارة .وفي هذا
الصدد ،أكد المجلس على الحاجة إلى نهج شامل لمعالجة هذه التحديات ،نظ ار للصعوبات التي

تواجه الدول األعضاء ،وضرورة احترام حقوق المهاجرين وضمان معاملة إنسانية ،وكذلك الهدف
العام لتحقيق حرية التنقل في القارة ،كأحد من أهم عناصر أجندة التكامل لالتحاد.
 الوضع في الصحراء الغربية.49

استمع مجلس السلم واألمن إلى إحاطة من مفوض السلم واألمن عن متابعة تنفيذ البيان

) PSC/PR/COMM/1.(CDXCVIحول الوضع في الصحراء الغربية .ورحب المجلس

بالخطوات التي اتخذتها رئيسة المفوضية لمتابعة تنفيذ األحكام ذات الصلة للبيان المذكور ،والسيما
الرسالة التي وجهتها إلى األمين العام لمأمم المتحدة في  30مارس  ،2015محيلة إليه التقرير

المقدم إلى االجتماع الـ 503لمجلس السلم واألمن والبيان المعتمد خالل ذلك االجتماع .وأعرب
مجلس السلم واألمن عن أسفه البالغ لعدم قبول مجلس األمن طلب االتحاد األفريقي تقديم المبعوث

الخاص لالتحاد األفريقي للصحراء الغربية ذلك .وشدد مجلس السلم واألمن أن هذا الوضع ال
يعكس روح الشراكة االستراتيجية بين االتحاد األفريقي واألمم المتحدة ،والسيما أن األمر يتعلق
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بالتعاون بين مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي ومجلس األمن لمأمم المتحدة ،والذي يجب أن
ينطبق على جميع مسائل السلم واألمن في القارة األفريقية ،بما في ذلك الصحراء الغربية.
 الوضع في بوروندي.50

استمع مجلس السلم واألمن إلى إحاطة من مفوض السلم واألمن حول تطور الوضع في

بوروندي .وتطلع إلى اإيفاد المبكر لبعثة رفيعة المستوى من قبل رئيسة المفوضية وحث حكومة

بوروندي وجميع أصحاب المصلحة اآلخرين على التعاون تماما مع البعثة المقرر القيام بها .وفي
نفس الوقت ،طلب المجلس من المفوضية إجراء مشاورات عاجلة مع حكومة بوروندي لالتفاق
على التدابير العملية لوقف تصاعد الوضع وتهيئة مناخ موات للحوار والبحث عن حل ،بما في

ذلك نشر مراقبي حقوق اإنسان والعناصر المدنية األخرى.

 الموقف األفريقي الموحد بشأن استعراض عمليات حفظ السالم لمأمم المتحدة.51

اعتمد المجلس الموقف األفريقي الموحد بشأن استعراض عمليات حفظ السالم لمأمم

المتحدة ،الذي نقل الحقا إلى األمين العام لمأمم المتحدة إحالته إلى فريق األمم المتحدة المعني
باستعراض عمليات حفظ السالم للنظر فيه.
 زيارة وفد المجلس إلى كينيا.52

تمشيا مع البيان الصحفي الصادر في عن اجتماعه الـ 497في شهر أبريل ،قام الممثل

الدائم لموزامبيق لدى االتحاد االفريقي برفقة الممثل الدائم لتنزانيا لدى االتحاد األفريقي بمهمة

تضامن إلى كينيا من  21إلى  23أبريل  .2015والتقى وفد المجلس مع الرئيس اوهورو كينياتا
والمسؤولين الحكوميين وزار مخيم داداب لالجئين ،فضال عن جامعة غاريسا .نقل رئيس المجلس

تعازي االتحاد األفريقي لشعب وحكومة كينيا .وأشاد رئيس كينيا بالمجلس على دعمه وتضامنه.

وأتاحت الزيارة أيضا الفرصة لمناقشة أفضل السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز فعالية الجهود الرامية

إلى منع اإرهاب ومكافحته.

دال :أنشطة مجلس السلم واألمن خالل شهر مايو  ،2015تحت رئاسة النيجر
.53

تولت النيجر رئاسة مجلس السلم واألمن في  1مايو  .2015وخالل ذلك الشهر ،ترأست

النيجر ثمانية اجتماعات لمجلس السلم واألمن .وخالل هذا الشهر ،شارك رئيس المجلس نيابة عنه

)ASSEMBLY/AU/7 (XXV
Page 18

في الدورة العادية السادسة للبرلمان األفريقي .عقد المجلس أيضا خلوة حول القضايا والتحديات

المتعلقة بتعزيز السلم واألمن واالستقرار.
أ) االجتماع الـ504

قام مجلس السلم واألمن ،خالل اجتماعه الـ 504المنعقد في  4مايو  ،2015ببحث

.54

واعتماد برنامج عمله لشهر مايو .2015
ب) االجتماع الـ505

استمع مجلس السلم واألمن خالل اجتماعه الـ 505والمنعقد في  6مايو  ،2015إلى

.55

إحاطة من لجنة الصليب األحمر الدولية حول الوضع اإنساني السائد في منطقة حوض بحيرة
تشاد ،نتيجة ألنشطة جماعة بوكو حرام اإرهابية .وخالل نفس االجتماع ،قدم رئيس المجلس

لشهر أبريل  ،2015إحاطة للمجلس حول مهمته الرسمية إلى كينيا ،كما كلف بذلك مجلس السلم
واألمن ،لتقديم رسالة عزاء إلى حكومة وشعب كينيا ،في أعقاب االعتداءات اإرهابية في مدينة

جاريسا.

ج) االجتماع الـ506
.56

تبادل مجلس السلم واألمن ،خالل اجتماعه الـ 506المنعقد في  13مايو  ،2015اآلراء

مع مجموعة الخبراء االستشارية الستعرض بناء السالم التابعة لمأمم المتحدة وتباحث حول الوضع

في جمهورية أفريقيا الوسطى على أساس اإيجاز المقدم من المفوضية والمبعوثة الخاصة لرئيسة
الفوضية لشؤون المرأة والسلم واألمن:

 تبادل اآلراء مع مجموعة الخبراء االستشارية الستعراض بناء السالم التابعة لمأمم المتحدة.57

تبادل مجلس السلم واألمن ومجموعة الخبراء االستشارية الستعراض بناء السالم التابعة

لمأمم المتحدة اآلراء حول مراجعة منظومة بناء السالم لمأمم المتحدة .وخالل المناقشات ،شدد

مجلس السلم واألمن ،ضمن مجموعة أمور أخرى ،على الحاجة إلى إنشاء لجنة بناء السالم
لمواصلة العمل نحو تعزيز شراكته مع األمم المتحدة والمجموعات االقتصادية اإقليمية ،من خالل

المشاورات المنتظمة ،لضمان التكامل والتناسق والنهج المشتركة وتقاسم الدروس المستفادة.
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 الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى.58

رحب مجلس السلم واألمن بنتائح منتدى بانجي الوطني المنعقد من  4إلى  11مايو

 .2015وحث المجلس أصحاب المصلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى تنفيذ االلتزامات
المعلنة بفعالية وشدد على الحاجة إلى توصل السلطات االنتقالية ومسؤولي هيئة االنتخابات

الوطنية إلى اتفاق ،مع المجتمع الدولي ،على جدول زمني انتخابي موثوق به ونهائي إجراء

االنتخابات .وأكد المجلس مجددا التزامه بالتمسك الصارم بأحكام الميثاق الدستوري االنتقالي وحذر
من أي محاولة للتشكيك في األحكام المتعلقة بعدم أهلية قادة المرحلة االنتقالية واألفراد المستهدفين

بالعقوبات المفروضة من قبل مجلس السلم واألمن و/أو مجلس األمن لمأمم المتحدة ورفضه
مسبقا.
د) االجتماع الـ507
.59

تباحث مجلس السلم واألمن ،خالل اجتماعه الـ ،507المنعقد في  14مايو  ،2015حول

الوضع في بوروندي ،في ضوء محاولة االنقالب في  13مايو  .2015وأكد مجلس السلم واألمن

مجددا استنكار االتحاد األفريقي القوي ألي محاولة لالستيالء على السلطة بالقوة .وفي هذا
الصدد ،أجاز بيان القمة االستثنائية الـ 13لجماعة شرق أفريقيا ،والمنعقدة في دار السالم ،تنزانيا،

في  13مايو  ،2015وكذلك البيان الصحفي الذي أصدرته رئيسة المفوضية في نفس اليوم،
مستنكرة محاولة االستيالء على السلطة بالقوة في بوروندي .وأكد مجلس السلم واألمن مجددا دعمه
للجهود المستدامة التي تبذلها جماعة شرق أفريقيا وأجاز التدابير التي اعتمدتها قمة دار السالم

االستثنائية ،بما في ذلك الدعوة إلى تأجيل االنتخابات والوقف الفوري للعنف ،وتطلع إلى متابعة
تنفيذ الخطوات المنصوص عليها في البيان .وأكد مجلس السلم واألمن مجددا أن الحوار والتوافق

فقط ،بناء على احترام اتفاقية أروشا ودستور بوروندي ،هو الذي يجعل من الممكن البحث عن
حل سياسي دائم يضمن حفظ وتعزيز السالم ،وكذلك تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون .ورحب

المجلس بعزم اإقليم على عدم القبول أو عدم الجلوس مكتوف اليدين ،إذا لم يتوقف العنف أو إذا
تصاعد في بوروندي ،على النحو المعرب عنه في بيان دار السالم.
ه) االجتماع الـ508
.60

بحث مجلس السلم واألمن ،خالل اجتماعه الـ 508المنعقد في  18مايو  ،2015الوضع

في الصومال وتنفيذ والية مبادرة التعاون اإقليمي للقضاء على جيش الرب للمقاومة.
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 الوضع في الصومالرحب مجلس السلم واألمن بالتقدم المستمر في إنشاء إدارات إقليمية مؤقتة في المناطق

.61

المستعادة ،وكذلك تفعيل اللجنة المستقلة لمراجعة الدستور وتنفيذه ولجنة الحدود واالتحاد ،وانعقاد

البرلمان االتحادي ،في  27أبريل  ،2015الستكمال التشريعات الرئيسية لالنتخابات الوطنية

المقرر إجراؤها في  .2016وأحاط المجلس علما بنتائج وتوصيات تحقيقات اللجنة في مزاعم
االستغالل واالعتداء الجنسيين المقدمة ضد بعض موظفي األميسوم ،والتي تولت عملها خالل

الفترة من نوفمبر  2014وفبراير  2015وحث على التنفيذ الدقيق لتلك التوصيات .وأشاد مجلس

السلم واألمن باألميسوم لمساهماتها الكبيرة في تحسين الوضع األمني في الصومال.
 تنفيذ والية مبادرة التعاون اإقليمي للقضاء على جيش الرب للمقاومة.62

رحب مجلس السلم واألمن بالتقدم الذي يتم إح ارزه في تنفيذ والية مبادرة التعاون اإقليمي

للقضاء على جيش الرب للمقاومة وأشاد بقوات فريق العمل اإقليمي ،الذراع التنفيذي للمبادرة،

للتقدم المحرز في القضاء على جيش الرب للمقاومة .وأعرب المجلس عن قلقه من أنه على الرغم
من التقدم الذي يتم إح ارزه ،ال يزال جيش الرب للمقاومة ينشط في عدد من المناطق في جمهورية

أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية .والحظ المجلس مع االرتياح استمرار دعم الشركاء

الدوليين وحثهم على تعزيز مساعدتهم .وحث مجلس السلم واألمن أيضا مجلس األمن لمأمم
المتحدة على اتخاذ الخطوات الالزمة ،بما في ذلك تعديل واليات بعثات حفظ السالم ذات الصلة

لمأمم المتحدة ،لتيسير الحكم ،ضمن قدرات الدعم الفعال لمبادرة التعاون اإقليمي للقضاء على
جيش الرب للمقاومة ،والسيما مقر فريق العمل اإقليمي والوحدات .وقرر مجلس السلم واألمن

تمديد والية مبادرة التعاون اإقليمي للقضاء على جيش الرب للمقاومة لفترة إضافية مدتها 12

شه ار.

و) االجتماع الـ509
.63

عقد مجلس السلم واألمن ،خالل اجتماعة الـ 509المنعقد في  19مايو  ،2015جلسة

مفتوحة حول موضوع" :األطفال في النزاعات المسلحة في أفريقيا" .واعترف المجلس بأن

االتجاهات الجديدة في النزاعات المسلحة في أفريقيا أفرزت تحديات جديدة لحماية األطفال .وأكد
المجلس على أن من المسؤوليات األساسية للحكومات ضمان حماية األطفال وتعزيز حقوقهم
ورفاهيتهم وحث الدول األعضاء في االتحاد األفريقي التي لم تقم بعد بالتصديق على الميثاق
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األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته والصكوك الدولية األخرى لحماية الطفل وحقوقه ورفاهيته القيام

بذلك وتنفيذها تنفيذا كامال.
ز)

االجتماع الـ510
بحث مجلس السلم واألمن ،خالل اجتماعه الـ ،510المنعقد في  22مايو  ،2015الوضع

.64

في جنوب السودان .وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء استمرار تدهور الوضع في جنوب
السودان ،بما في ذلك تصاعد االعتداءات وتعميق الوضع اإنساني الخطير .ودعا المجلس إلى

اتخاذ خطوات عاجلة من قبل لجنة العقوبات التي تم إنشاؤها عمال بقرار مجلس األمن لمأمم

المتحدة  ،)2015( 2206لتعيين أفراد وكيانات وفقا للتدابير الواردة فيها وطلب من مجلس األمن
لمأمم المتحدة النظر في فرض حظر األسلحة فو ار على األطراف المتحاربة .وأكد المجلس مجددا
التزام االتحاد األفريقي بتقديم الدعم الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها الهيئة الحكومية الدولية

للتنمية (اإيجاد) في جنوب السودان ،وتحديدا من خالل التفعيل المبكر للجنة المخصصة الرفيعة
المستوى لالتحاد األفريقي ،والتي أنشأها مجلس السلم واألمن في ديسمبر  ،2014والتدابير ذات

الصلة األخرى .وناشد مجلس السلم واألمن الدول األعضاء والمجتمع الدولي األوسع تقديم

المساعدات اإنسانية التي تشتد إليها الحاجة بشكل عاجل لتخفيف محنة السكان المدنيين.
ح) االجتماع الـ511
.65

التالية:

تباحث المجلس ،خالل اجتماعه الـ 511المنعقد في  29مايو  ،2015حول المسائل

 الوضع في دارفور.66

الحظ مجلس السلم واألمن مع القلق التحديات التي تواجه عملية االتحاد األفريقي واألمم

المتحدة المختلطة في دارفور في تنفيذ واليتها .وطلب مجلس السلم واألمن من المفوضية ،بالتعاون

مع عملية االتحاد األفريقي واألمم المتحدة المختلطة في دارفور ،إعداد تقرير شامل عن أنشطة
العملية واستراتيجية االنسحاب ،لتمكينه من التباحث واتخاذ قرار حول المسألة.
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 الهجرة واالستقرار واألمن في أفريقيا.67

بخصوص مسألة الهجرة واالستقرار واألمن في أفريقيا ،اتفق مجلس السلم واألمن على عقد

اجتماع آخر حول الهجرة ،نظ ار ألهمية المسألة واصدار قرار مناسب.
 -التعافي بعد اإيبوال في البلدان المتأثرة

.68

رحب مجلس السلم واألمن بالتقدم المحرز في البلدان المتأثرة باإيبوال ،وهنأ بصفة خاصة

ليبيريا إعالنها من قبل منظمة الصحة العالمية بلدا خاليا من اإيبوال .وهنأ المجلس أيضا الدول

األعضاء في االتحاد األفريقي ،والمفوضية واألمم المتحدة وسائر الشركاء ،لمساهماتها في مكافحة

اإيبوال .واتفق المجلس على مواصلة رصد تلك البلدان المتعافية من اإيبوال على نحو وثيق
والمساهمة بفعالية في أنشطة ما بعد التعافي ،بما في ذلك دعم تعزيز البنية التحتية الصحية.

وتطلع المجلس إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول مكافحة أفريقيا لإليبوال تحت موضوع:
"مساعدة أفريقيا ألفريقيا في التعافي من اإيبوال واعادة اإعمار" ،في مالبو ،غينيا االستوائية،

يومي  20و 21يوليو .2015

 مشاركة رئيس المجلس في الدورة العادية السادسة للبرلمان األفريقي:.69

في إطار التفاعل بين مجلس السلم واألمن والبرلمان األفريقي ،دعي رئيس المجلس لشهر

مايو  2015لتقديم عرض ،نيابة عن المجلس ،حول قضايا وتحديات السلم واألمن التي تتم

مواجهتها على درب تعزيز عقد السالم واألمن واالستقرار في أفريقيا ،إلى الدورة العادية السادسة

للبرلمان األفريقي في  19مايو  2015في ميدراند بجنوب أفريقيا .وركز العرض على حاالت

النزاع في منطقة القرن األفريقي ومنطقة الساحل والصحراء فضال عن تحديات الفقر والجريمة
المنظمة عبر الوطنية واإرهاب .وتم توجيه نداء لتعزيز التعاون بين البرلمان األفريقي والمجلس.

وذكرت األزمات في بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى تأكيدا على أهمية الوقاية من األزمات
ونظر إلى مختلف االنتخابات المقررة في عامي
ا
وادارتها ،فضال عن توطيد السالم في القارة.
 2015وعام  ،2016تمت مناقشة قضايا الحكم والعمليات االنتخابية أيضا خالل الدورة.
 خلوة المجلس.70

عقد المجلس خلوته السابعة حول القضايا والتحديات المتعلقة بتحقيق السلم واألمن

واالستقرار في أفريقيا في سواكوبموند ،ناميبيا ،من  21إلى  23مايو  .2015وترد استنتاجات
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الخلوة في المرفق .وبشكل عام ،تعلقت االستنتاجات بتعزيز التعاون بين المجلس والمجموعات
االقتصادية اإقليمية/اآلليات اإقليمية لمنع النزاعات وادارتها وتسويتها في أفريقيا ،وتعزيز الوقاية

من النزاعات ،وتعزيز أنشطة إعادة اإعمار وبناء السالم في مرحلة ما بعد النزاعات ،واستعراض
أساليب عمل المجلس ،وتعزيز التعاون بين مجلس السلم واألمن والمجلس االقتصادي واالجتماعي
لالتحاد األفريقي ،وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في مسائل السلم واألمن في إفريقيا وتحديث

واثراء بروتوكول المجلس ،أخذا في االعتبار الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة في منع
النزاعات وادارتها وتسويتها في أفريقيا.

هاء :أنشطة مجلس السلم واألمن خالل شهر يونيو  ،2015بقيادة نيجيريا
 .71تولت نيجيريا رئاسة مجلس السلم واألمن في  1يونيو  .2015وخالل ذلك الشهر،
ترأست نيجيريا أربعة اجتماعات .وحتى لحظة وضع اللمسات األخيرة على هذا التقرير
تمهيدا لتقديمه إلى الدورة العاية الـ 24للمؤتمر ،كانت هناك اجتماعات مبرمجة خالل
الشهر.
أ)  االجتماع الـ512
 .72خالل اجتماعه الـ 512المنعقد في  2يونيو  ،2015بحث المجلس برنامج عمله
لشهر يونيو  2015ثم اعتمده .وناقش المجلس أيضا جدول أعمال اجتماع المجلس على

مستوى رؤساء الدول والحكومات المقرر عقده في  13يونيو  ،2015على هامش الدورة

العادية الـ 24لمؤتمر االتحاد األفريقي في جوهانسبيرج ،جنوب أفريقيا واعتمده .ويتمثل بندا
جدول األعمال في الوضع في جنوب السودان وبوروندي.
ب) االجتماع الـ513
 .73خالل اجتماعه الـ 513المنعقد في  3يونيو  ،2015بحث المجلس الوضع في مالي.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء استمرار تدهور الوضع في مالي .وأكد المجلس مجددا
دعمه التفاق السالم والمصالحة في مالي الموقع في باماكو في  15مايو  .2015ودعا

تنسيقية حركات أزواد لالنضمام إلى االتفاقية دون أي مزيد من التأخير .وأكد المجلس
عزمه على اتخاذ تدابير ،بما في ذلك العقوبات ،ضد كل من يقوض تنفيذ االتفاقية ومساعي
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السالم في شمال مالي .ودعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم الالزم من أجل التنفيذ الفعال
لالتفاقية.
ج) االجتماع الـ514
 .74خالل اجتماعه الـ 514المنعقد في  4يونيو  ،2015أجرى المجلس استعراضا أوليا
للتقرير عن أنشطته وعن حالة السلم واألمن في أفريقيا المقرر رفعه إلى الدورة العادية الـ25
لمؤتمر االتحاد األفريقي .وبحث المجلس أيضا استنتاجات الخلوة المتعلقة بالقضايا
والتحديات ذات الصلة بتعزيز السلم واألمن واالستقرار في أفريقيا ،والتي عقدت في
سواكوبموند ،ناميبيا ،في الفترة من  21إلى  23مايو  .2015وكما هو مبين أعاله
بخصوص الجزء المتعلق بأنشطة المجلس في مايو  ،2015فقد أرفقت االستنتاجات بهذا
التقرير.
د) االجتماع الـ515
 .75في  8يونيو  2015في بريتوريا ،جنوب أفريقيا ،استكمل المجلس بحث التقرير عن
أنشطته وعن حالة السلم واألمن في أفريقيا .ناقش المجلس أيضا األعمال التحضيرية

الجتماعه المقرر عقده على مستوى القمة في جوهانسبيرح في  13يونيو  2015على
هامش الدورة العادية الـ 25لمؤتمر االتحاد.
رابعا – حالة السلم واألمن في أفريقيا
 .76بذلت المفوضية ومجلس السلم واألمن جهودا متواصلة لتعزيز التقدم المحرز وتشجيع
السلم واألمن واالستقرار الدائم في القارة .وفي حين تم إحراز التقدم في حل بعض األزمات
التي تواجه القارة ،فإنه ال يزال هناك العديد من التحديات القائمة.
أ) جزر القمر
.77

تعتبر االنتخابات البرلمانية والبلدية ،التي أجريت ما بين يناير وفبراير ( 2015االتحاد

ومجلس المستشارين للجزر المتمتعة بالحكم الذاتي) أحد أهم التطورات في الفترة قيد االستعراض.
وقد وصفت هذه االنتخابات بالنزاهة من جانب المراقبين الوطنيين والدوليين ،بما في ذلك أولئك
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التابعين لالتحاد األفريقي .ومع ذلك ،تمت مواجهة الصعوبات في وقت الحق فيما يتعلق بتنصيب

وتشغيل المؤسسات المنتخبة الجديدة .وبالتالي تم إبطال تعيين المستشارين الثالثة ،المختارين من

قبل مجلس جزيرة أنجوان لتمثيلها في برلمان االتحاد ،من قبل المحكمة الدستورية .وانتخب برلمان
االتحاد الذي بدأ عمله في أبريل  ،2015رئيسه ومكتبه في غياب نواب المعارضة .وكنتيجة

لذلك ،ال يعترف هؤالء بشرعية رئيس البرلمان ومكتبه ،تعبي ار عن احتجاجهم على إلغاء انتخاب

مستشاري جزيرة أنجوان .وفي هذا السياق ،توجه حزب جوا ،والتجمع الديمقراطي لجزر القمر،

والحزب من أجل التوافق في جزر القمر ،يوم  4أبريل  ،2015للمفوضية للتعبير عن انشغالهم.
.78

وتأتي هذه الصعوبات في سياق التحضير لالنتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إج ارؤها في

 .2016ووفقا للمبدأ الدستوري للرئاسة بالتناوب ،ينبغي أن يكون الرئيس القادم التحاد جزر القمر

من جزيرة مايوت إذ أن بقية مكونات االتحاد األخرى قد تولت الرئاسة سابقا .وحيث أن جزيرة
مايوت واقعة حاليا تحت اإدارة الفرنسية ،فينبغي أن تعود رئاسة االتحاد إلى جزيرة نجازيجيا

المتمتعة بالحكم الذاتي (جزيرة القمر الكبرى) ،التي كانت أول المستفيدين من مبدأ التناوب .وقد

عبرت بعض الجهات السياسية عن مساندتها إلغاء التناوب .من جانبها ،تريد الحكومة تجنب

تعريض المبادئ المتفق عليها من أجل حل األزمة الخطيرة التي شهدتها جزر القمر ،من أجل

الحفاظ على المكاسب التي تحققت في مجال المصالحة الوطنية.
.79

يمكن للمؤتمر أن يحث أصحاب المصلحة في جزر القمر للعمل معا من أجل تعزيز

المكاسب الكبيرة التي تم التوصل إليها لتحقيق المصالحة واالستقرار في بلدهم .وبالمثل ،يمكن
للمؤتمر تسليط الضوء على الحاجة لتقديم مساعدات اقتصادية ومالية أكبر لتمكين الجزر من
تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية ،على أن تكون هذه المساعدات مصحوبة بجهود متواصلة

من قبل سلطات جزر القمر فيما يتعلق بالحكم الرشيد.
ب)مدغشقر
.80

تميزت الفترة قيد االستعراض بتنظيم جلسات للمصالحة الوطنية ،وذلك تحت رعاية

المجلس العالمي للكنائس المسيحية في مدغشقر .وفي هذا السياق ،نظم هذا المجلس في مارس

 ،2015مشاورات تحضيرية أدت إلى عقد جلسات مصالحة وطنية في مايو  .2015وقد اعتمدت

األخيرة العديد من الق اررات غير الملزمة .وقرر رئيس الجمهورية تجاهل الق اررات التي تهدد

المؤسسات المنتخبة ،مثل تلك المتعلقة بحل البرلمان الوطني وتغيير الحكومة .لكنه أوصى بإلغاء
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مرسوم اإقامة الجبرية للرئيس السابق مارك رافالومانانا .وال يخفى على المؤتمر أن السلطات
الملغاشية قد أذنت في ديسمبر  2014في إطالق سراح السجناء السياسيين ،ونقلت الرئيس السابق

مارك رافالومانانا ،الموضوع تحت اإقامة الجبرية في محافظة دييغو سواريز ،إلى مقر إقامته
الخاص بأنتاناناريفو مع التخفيف من تدابير اإقامة الجبرية.
.81

وشهدت الفترة قيد االستعراض أيضا اعتماد سلسلة من القوانين التي تهدف إلى تعميق

الالمركزية وتأمين إجراء االنتخابات العامة والبلدية في  31يوليو  .2015كما استمرت عملية بناء
أو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة الرئيسية وتعزيز الديمقراطية ،مع اعتماد مختلف القوانين المتعلقة
بمجلس الشيوخ ،والمجلس األعلى للدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون .ومع ذلك ،يتعلق التطور

األهم بتصويت البرلمان الوطني يوم  26مايو  ،2015على اقتراح بتنحية رئيس الجمهورية .وتم

رفع طلب بهذا الغرض يوم  27مايو  2015من قبل البرلمان إلى المحكمة الدستورية العليا
المسؤولة عن البت فيما سيؤول إليه هذا الطلب.
.82

واصل المجتمع الدولي دعمه للعملية الجارية في مدغشقر .وفي هذا السياق ،عقد الفرع

المحلي لفريق الدعم الدولي لمدغشقر اجتماعه الثاني تحت الرئاسة المشتركة للممثلة الخاصة
لرئيسة المفوضية ،والوزيرة المالغاشية للشؤون الخارجية في  13أبريل  2015بأنتاناناريفو .ومكن

هذا االجتماع من تقييم حالة تنفيذ الجوانب المعلقة من خارطة الطريق النهاء االزمة في مدغشقر.

خالل اجتماع عقد يوم  27مايو  ،2015في أعقاب طرح اقتراح تنحية رئيس الجمهورية ،جدد
الفرع المحلي لفريق الدعم الدولي لمدغشقر عن دعمه للمؤسسات المنتخبة ديمقراطيا ،مع اإعراب
عن احترامه لسيادة الدولة في مدغشقر ،ودعا للتحلي بروح المسؤولية من قبل جميع أصحاب

المصلحة ،من أجل تعزيز االستقرار والسلم والتنمية المستدامة في مدغشقر .إضافة إلى ذلك،
تستمر مفوضية االتحاد األفريقي في دعمها للحكومة فيما يتعلق بإصالح القطاع األمني ،وذلك

من خالل تمديد والية البعثة التي تم االضطالع بها في مدغشقر في أكتوبر  ،2014من قبل

االتحاد االفريقي بالتشارك مع المنظمات الشريكة األخرى.
.83

يمكن للمؤتمر أن يعرب عن انشغاله إزاء محاولة تنحية رئيس الجمهورية ويحث جميع

األطراف الملغاشية المعنية على المثابرة في جهودها الرامية إلى تعزيز المصالحة والديمقراطية في
بلدها .ويمكن للمؤتمر أيضا تشجيع حكومة مدغشقر على تسريع اإصالحات ،ال سيما فيما
يخص اإصالحات في مجالي الحكم واألمن .وأخيرا ،يمكن للمؤتمر أن يجدد مناشدته المجتمع

الدولي مواصلة دعم عملية تعزيز السلم واالنتعاش االجتماعي واالقتصادي في مدغشقر.
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ج) الصومال
.84

ظلت التطورات السياسية الشاملة في الصومال مشجعة خالل الفترة قيد االستعراض .وتم

إحراز تقدم في عملية تشكيل الدولة ،والمراجعة الدستورية والتحضير لالنتخابات بحلول عام
 .2016وجدد الزعماء الصوماليون التأكيد على عزمهم على تحقيق رؤية الصومال لعام 2016

دون أي تمديد لفترة والية البرلمان االتحادي أو الرئيس في أغسطس وسبتمبر  ،2016على
التوالي.

.85

تكاد عملية تشكيل الدولة تكون كاملة ،وهي التي تشكل جزءا من الترتيبات االتحادية

الجديدة التي اتفق عليها أصحاب المصلحة الصوماليين على النحو المنصوص عليه في الدستور
المؤقت المعتمد في  1أغسطس  .2012وماتزال إدارتان (المناطق الوسطى وهيران وشبيلي
الوسطى) فقط من اإدارات اإقليمية المؤقتة الخمس المنصوص عليها في جنوب وسط الصومال
تنتظر التأسيس .وقد انطلقت العملية في األقاليم الوسطى في  16أبريل  2015بمدينة أدادو،

ومن المتوقع االنتهاء منها بحلول يونيو  .2015كما أن عملية تشكيل الدولة في هيران وشبيلي
الوسطى جارية أيضا .وسيتم تناول وضع مقديشو ،كعاصمة اتحادية ،عن طريق مشاورات وطنية

خالل عملية مراجعة الدستور .واستشرافا للمستقبل ،فإن األولويات الرئيسية للحكومة االتحادية
والجهات المعنية األخرى تتمثل في االنتهاء من تشكيل اإدارات والمجالس اإقليمية المؤقتة؛
واحراز التقدم في عملية مراجعة الدستور ،التي ستتوج بإقرار دستور دائم عن طريق استفتاء قبل
االنتخابات المقرر إجراؤها في 2016؛ إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات واللجنة
االتحادية للحدودد؛ ووضع الصيغة النهائية للتشريعات ذات األولوية الخاصة باألحزاب السياسية،

والمواطنة ،واالنتخابات في صيغتها النهائية .وتواجه اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات ،على
وجه الخصوص ،جدوال زمنيا ضيقا إنجاز مهامها ،في حين ال يواكب التقدم المحرز في عملية

مراجعة الدستور التقدم المحرز فيما يخص االتحاد الفيدرالي.
.86

على الصعيد األمني ،ال تزال جماعة الشباب تشكل تهديدا ميدانيا خطي ار .وقد تم شن عدد

من الهجمات خالل الفترة قيد االستعراض .ففي  20فبراير ،شنت حركة الشباب هجوما على
الفندق المركزي في مقديشو أسفر عن مقتل  28شخصا واصابة كثيرين آخرين .وفي  27مارس،

قامت الجماعة أيضا بشن هجوم معقد على فندق مكة المكرمة لقي خالله  14شخصا مصرعهم.

ونفذ هجوم آخر في  14ابريل ،ضد و ازرة الثقافة والتعليم العالي ،ما أسفر عن مقتل  8أشخاص.
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وفي  20ابريل ،قتل أربعة من موظفي اليونيسيف ،اثنان منهما ح ارسا أمن لقيا مصرعهما اثر

هجوم أمام مجمع االمم المتحدة في غاروي في بونتالند .وفي  23مايو ،قتل عضو من البرلمان
في مقديشو ،في حين أصيب آخر بجروح خطيرة .وفي  2أبريل  ،2015نفذت جماعة الشباب
هجوما مميتا ضد جامعة غاريسا في كينيا .وقد ازداد الوضع تعقيدا بسبب الحرب في اليمن
والتدفق األخير لالجئين اليمنيين إلى جيبوتي ،والجزر في البحر األحمر وبونتالند .وفيما يتعلق
بالصومال تحديدا ،ثمة مخاوف من أن يستغل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية هذه الفرصة

للتسلل الى الجزء الشمالي من البالد.
.87

وكجزء من الجهود الرامية إلى معالجة التحديات األمنية اإقليمية الناشئة عن أنشطة

جماعة الشباب وغيرها من الجماعات اإرهابية ،وفي إطار المتابعة للبيان الذي اعتمده مجلس
السلم واألمن في اجتماع نيروبي في  2سبتمبر  2015حول اإرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا،

عقدت المفوضية االجتماع األول لرؤساء أجهزة األمن والمخابرات للدول األعضاء في مجموعة

شرق افريقيا والهيئة الحكومية المشتركة للتنمية ،بجيبوتي من  28فبراير إلى  1مارس .2015
واتفق االجتماع على مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون األمني في المنطقة ،بما في

ذلك ضرورة تكثيف التفاعل ما بين الدول والمؤسسات المعنية ،وانشاء نظام اتصال آمن بين أجهزة
المخابرات واألمن ،وتعزيز القدرات التشغيلية الوطنية .وتم االتفاق أيضا على إضفاء الطابع
المؤسسي على هذا االجتماع من خالل إطالق عملية جيبوتي بشأن تعزيز التعاون األمني في

منطقة شرق أفريقيا .وسيجتمع رؤساء المخابرات وأجهزة األمن كل ثالثة أشهر .وسيعقد اجتماعهم
الثاني في كمباال ،بأوغندا.
.88

وكما ال يخفى على المؤتمر ،أجرت بعثة االتحاد األفريقي في الصومال والجيش الوطني

الصومالي في  2014عمليتين مشتركتين ناجحتين ،استرجعت  22بلدة وموانئ بحرية استراتيجية

من جماعة الشباب .ومع ذلك ،ما تزال الجماعة تسيطر على عدد من المدن االستراتيجية في
وادي جوبا ،وغيدو ،وشابيل الوسطى ،ومنطقة جالجادود .في حين يتم التخطيط للمزيد من

العمليات الستعادة المواقع المتبقية .وتجدر اإشارة إلى أن كال من بعثة االتحاد األفريقي في
الصومال والجيش الوطني الصومالي ما تزاال تواجهان عددا من التحديات اللوجستية .باإضافة

إلى ذلك ،ثمة حاجة لمزيد من الجهود لتحقيق االستقرار في المناطق المحررة.
.89

وفي الفترة من  14إلى  25أبريل  ،2015أجرت المفوضية واألمانة العامة لمأمم المتحدة

بعثة مشتركة إلى الصومال لتقييم مدى تحقيق المعايير الضرورية لبعثة حفظ سالم تابعة لمأمم
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المتحدة؛ وتقييم تأثير "زيادة" قوات بعثة االتحاد األفريقي في الصومال التي تم تكليفها بموجب قرار

مجلس األمن لمأمم المتحدة رقم  ،)2013( 2124والتي زادت عدد العسكريين في البعثة من

 17731إلى  22126وتقديم توصيات بشأن الخطوات المقبلة في الحملة العسكرية .ونظ ار إلى
أن حركة الشباب ال تزال تحتفظ بقدرات كبيرة على شن حرب غير متوازية ،أوصت البعثة
المشتركة مجلس األمن لمأمم المتحدة بالحفاظ على القوام الحالي لبعثة االتحاد األفريقي حتى نهاية
 .2016شددت البعثة المشتركة على الحاجة إلى بذل جهود متجددة نحو تحقيق االستقرار في

المناطق التي تم استرجاعها .وفي وقت االنتهاء من هذا التقرير ،كانت المفوضية تجري مشاورات

مع أصحاب المصلحة المختلفين بشأن نتائج عملية تقييم األداء ،قبل تقديم توصيات إلى مجلس
السلم واألمن ،وبعد ذلك إلى مجلس األمن الدولي.
.90

ما يزال الوضع اإنساني مصدر انشغال .فثمة  3ماليين من المحتاجين للمساعدة

اإنسانية والدعم فيما يتصل بسبل العيش .وما يزال وصول المساعدات اإنسانية إلى أجزاء من

جنوب ووسط الصومال يشكل تحد بسبب انعدام األمن وانسداد الطرق ،مما أدى إلى المزيد من
التكاليف التشغيلية وتكاليف النقل للوكاالت اإنسانية التي تقدم المساعدات الغذائية للسكان

المتضررين ،إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ،حيث قام التجار بتحويل ارتفاع تكاليف

العمل في مناطق غير آمنة إلى المستهلكين .وتعتبر الطرق التي تصل بين بيليت وين -مقديشو
ومقديشو-بايدوا-دولو أكثر الطرق تضر ار .وقد بدأ موسم األمطار المعروف باسم "غو" ،والذي
يمتد من ابريل الى يونيو ،في وقته المحدد في معظم أنحاء الصومال .واذا استمرت األمطار في

السقوط بالمستوى المطلوب ،ستمكن من زيادة إنتاج المحاصيل ،ونمو المراعي وتجديد خزانات

المياه ،وبالتالي تحسين األمن الغذائي للسكان المعنيين .وتبلغ متطلبات تمويل خطة االستجابة
اإنسانية في الصومال إلى  836مليون دوالر أمريكي .والى غاية منتص شهر مايو تم التوصل

فقط بمبلغ  111مليون دوالر أمريكي ،أي  ٪13من االحتياجات.
.91

وعلى ضوء ما سبق ،قد يرغب المؤتمر في التعبير عن ترحيبه بالتقدم المحرز في العملية

السياسية وتنفيذ رؤية  .2016وفي الوقت نفسه ،ينبغي حث أصحاب المصلحة الصوماليين للبقاء
على الطريق الصحيح والبرهنة عن وحدة الهدف والعمل المطلوبين من أجل معالجة المسائل

العالقة وتحقيق تطلعات شعبهم في السالم واألمن واالستقرار .وقد يود المؤتمر أيضا في اإشادة
ببعثة االتحاد األفريقي في الصومال وبالبلدان المساهمة بالقوات العسكرية وعناصر والشرطة،

اللتزامهم وتضحياتهم ،واالشادة كذلك باإيغاد على قيادتها وجهودها في دعم عملية السالم
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والمصالحة في الصومال .وقد يود المؤتمر تجديد التعبير عن تقدير االتحاد االفريقي لالمم
المتحدة واالتحاد االوروبي والواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وغيرها من الشركاء
الثنائيين والمتعددي األطراف على ما قدموه من مساعدة والتشجيع على تقديم الدعم اللوجستي
الكافي لبعثة االتحاد األفريقي في الصومال والجيش الوطني الصومالي .وقد يرغب المؤتمر في

الدعوة إلى تقديم المساعدة المالية واالقتصادية واإنسانية الكافية للصومال.
د) إرتريا واثيوبيا
.92

لم يتم تحقيق أي تقدم ،خالل الفترة قيد االستعراض ،فيما يخص تجاوز التحديات التي

تواجه عملية السالم بين إرتريا واثيوبيا .وعلى هذا األساس ،ووفقا لمأحكام الواردة في المقرر رقم
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ذات الصلة ،قد يرغب المؤتمر في التشديد على ضرورة بذل

المزيد من الجهود لتجاوز التحديات المطروحة وتشجيع المفوضية ومجلس السلم واألمن على

اتخاذ المبادرات المناسبة في هذا الخصوص ،وفقا لمأحكام ذات الصلة لبروتوكول مجلس السلم

واألمن.

ه)جيبوتي وارتريا
.93

ال يخفى على المؤتمر ،أنه قد استمع إلى إحاطة ،خالل دورته العادية الماضية ،حول

تطور العالقات بين دجيبوتي وايريتريا ،في سياق متابعة الزيارة التي أجراها مفوض مجلس السلم
واألمن للبلدين في أبريل ومايو  .2014وقد يرغب المؤتمر للتأكيد من جديد على ضرورة التنفيذ

الفعال لالتفاقية الموقعة يوم  6يونيو  2012والتي توسطت فيها قطر ،وتشجيع البلدين على اتخاذ
الخطوات الالزمة من أجل تطبيع فعال لعالقاتهما وتعزيز روابط حسن الجوار.
و) القرن األفريقي
.94

دعا مؤتمر االتحاد ،خالل السنوات الماضية ،مرار لنهج إقليمي وشامل لتحديات السلم

واألمن واالستقرار في القرن األفريقي ،دعما منه لإليغاد .وسيشمل هذا النهج ،من بين جملة أمور،
الدعوة لعقد مؤتمر اقليمي حول السلم واألمن واالستقرار والتعاون والتنمية .وتبذل المفوضية وفريق

االتحاد األفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ ،الذي تم توسيع واليته من قبل اجتماع مجلس

السلم واألمن المنعقد في نيويورك في  22سبتمبر  2013لتشجيع هذا النهج ،جهودا وبشكل نشط

لمتابعة مقررات المفوضية حول هذه القضية .وينوي فريق االتحاد األفريقي الرفيع المستوى المعني
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بالتنفيذ تقديم تحديث حول الخطوات المتخذة بهذا الخصوص إلى مجلس السلم واألمن في الوقت
المناسب .وفي هذه األثناء ،قد يرغب المؤتمر في تجديد دعمه للنهج االقليمي والشامل المنتظر

ودعوة كل بلدان المنطقة لتقديم الدعم الضروري له.
ز) السودان
.95

واصلت المفوضية ،خالل الفترة قيد االستعراض ،متابعة كل جوانب الوضع في السودان،

سواء أتعلق بالحوار الوطني ،أو بالتطورات في دارفور ،أو التطورات الحاصلة في واليتي جنوب

كردفان والنيل األزرق .وتم بذل جهود متستمرة للمساعدة في الدفع بالسالم وتشجيع استقرار وأمن
دائمين في البلد.

.96

وال يخفى على المؤتمر أن الرئيس عمر حسن البشير قد أعلن في شهر يناير  2014عن

إطالق الحوار الوطني لحل التحديات السياسية ،واالقتصادية واالجتماعية التي تواجهها السودان.

وخالل اجتماعه  456المنعقد في  12سبتمبر  ،2014واذ أقر بأهمية عملي الحوار الوطني
كعملية نزيهة ،وشفافة وشاملة وعادلة ،أطلقها ويملكها شعب السودان إحالل السالم الدائم في
كافة أرجاء البالد ،كلف مجلس السلم واألمن فريق االتحاد األفريقي الرفيع المستوى المعني
بالتنفيذ ،من بين جملة أمور ،بعقد اجتماع لمأحزاب السودانية من أجل مناقشة قضايا عملية

السالم ذات الصلة .ويسعى االجتماع الذي يعقد في أديس أبابا ،إلى ضمان اتخاذ إجراءات بناء

الثقة ذات الصلة ،وأن يتم االتفاق التام على الخطوات الرئيسية لعملية الحوار الوطني ،وأن تكون
العملية عادلة وتؤدي إلى األهداف المتفق عليها من األطراف.

.97

بعث فريق االتحاد األفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ مجموعة إلى السودان يومي

 16و  17مارس  ،2015إجراء مشاورات حول االجتماعات السابقة للحوار الوطني .ودعت
المجموعة إلى ضرورة عقد االجتماع قبل نهاية شهر مارس  .2015كما أجرى فريق االتحاد

األفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ أيضا مشاورات مع ممثلي المعارضة المسلحة وغير
المسلحة خارج السودان .وأكدت كل األطراف استعدادها للمشاركة في حوار سابق للحوار الوطني.
وجدد حزب المؤتمر الوطني ،رغم إشارته للقيود التي تواجهها الحكومة بسبب االنتخابات ،التي

كان من المنتظر آنذاك إجراءها في أبريل  ،2015التأكيد على التزامه بالحوار الوطني واستعداده

للمشاركة في االجتماعات التحضيرية .وعبرت أحزاب المعارضة عن رغبتها في الحفاظ على هذا
الزخم إجراء الحوار الوطني ،والبناء على إعالن برلين المعتمد عقب اجتماع تم عقده في ألمانيا

)ASSEMBLY/AU/7 (XXV
Page 32

من يوم  24إلى  28فبراير  ،2015بدعوة من الحكومة األلمانية .وأصدر فريق االتحاد األفريقي

الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ دعوات لمأحزاب السودانية لحضور مرحلة ما قبل الحوار الوطني،
في أديس ابابا ،من  29إلى  31مارس  .2015وفي غياب حزب المؤتمر الوطني ،الذي ذكر

عددا من القيود واالنشغاالت ،بما في ذلك أن الممثلين الرئيسيين سيكونون منشغلين بالمشاركة في
ترتيبات االنتخابات الوطنية ،وغيرها من القيود اإجرائية األخرى ،بات من الضروري على فريق

االتحاد األفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ تعليق تنفيذ هذه المبادرة .غير أن الفريق أجرى
مشاورات مع أصحاب المصلحة اآلخرين الذين استجابوا الستدعائه .وسيتم أخذ اآلراء التي تم

التعبير عنها بعين االعتبار في الخطط القادمة لجهود الفريق.
.98

عقب اجتماع عقدته في الخرطوم في  9مايو  ،2015جددت اللجنة التحضيرية للحوار

الوطني ،المعروفة اختصا ار باسم مجموعة  7+7والتي شكلت في ابريل  2014استجابة لنداء

الرئيس حسن البشير في يناير  2014والمتكونة من أحزاب متحالفة مع الحكومة وأحزاب

معارضة ،التأكيد على التزامها بإجراء حوار شامل للجميع –وتجدر اإشارة إلى أن بعض أحزاب
المعارضة الكبرى ،مثل حزب األمة الوطني الذي كان عضوا في مجموعة  7+7منذ بدايتها قد
انسحب من المجموعة .ومع ذلك ،فإن هذا االلتزام تطور هام ،إذ أن بعض األعضاء المتبقين في

مجموعة  7+7قد علقوا مشاركتهم في اجتماعات هذه اآللية منذ يناير  .2015وفي اجتماع 9
مايو  ،2015عينت مجموعة  7+7عضوين لالتصال بالحركات المسلحة بشأن مشاركتها في
الحوار .كما أطلق المسؤولون السودانيون أيضا تصريحات في مايو  2015مجددي تأكيد التزام
الحكومة وحزب المؤتمر الوطني بالحوار الوطني ،ومشيرين إلى ضرورة بدئه مباشرة بعد أداء
الرئيس المنتخب حسن البشير اليمين في  2يونيو .2015

.99

وفي نفس الوقت ،وبموجب الدعوة التي توصلت بها لمراقبة االنتخابات العامة ،أرسلت

مفوضية االتحاد األفريقي بعثة تقييم لمرحلة ما قبل االنتخابات من  1إلى  10مارس .2015

وقابل فريق البعثة عددا من أصحاب المصلحة وقدم تقري ار يحتوي على توصيات عكست
انشغاالت وتحديات جدية تواجه االنتخابات .وبالفعل ،قرر اجتماع مجلس السلم واألمن رقم 497

المنعقد يوم  8ابريل  ،2015بأن على االتحاد األفريقي إرسال بعثة مراقبين إلى السودان .وتابعت
بعثة مراقبة االنتخابات التابعة لالتحاد األفريقي ،بقياة الرئيس السابق أوالسان اوباسانجو ،هذه

االنتخابات ،التي جرت من  13إلى  15ابريل  .2015وبينما الحظت بالمشاركة العامة الضعيفة
للناخبين ،إال أن البعثة كانت مرتاحة لكون االنتخابات قد جرت بسالم .وأشارت البعثة إلى أن
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االنتخابات ال يبنغي لها أن تشكل حاج از أمام الدفع بالحوار الوطني إلى األمام .وفي  27ابريل

 ، 2015أعلنت اللجنة الوطنية لالنتخابات رسميا النتائج التي كشفت عن فوز الرئيس عمر حسن
البشير بنسبة  %94.05من األصوات المعبر عنها.

 .100وفي بيانه الصادر يوم  12سبتمبر  ،2014دعم مجلس السلم واألمن "الجهود المتضافرة
لمعالجة القضايا الوطنية ،وكذا األوضاع في منطقتي النيل األزرق وجنوب كردوفان ودارفور ،في
إطار مشترك" .وعلى هذا األساس سهل فريق االتحاد األفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ
ثالثة جوالت من المفاوضات بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/الشمال ما بين

شهري نوفمبر وديسمبر  ،2014على أساس مشروع اتفاق إطار قدمه الفريق .وال يخفى على
المؤتمر ،لم يكن في استطاعة األطراف اختتام المفاوضات بنجاح ،بسبب اختالفهم في قضايا

مبدئية ،مما أرغم فريق االتحاد األفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ على تعليق الحوار بشأن
المنطقتين في  8ديسمبر  .2014ومنذ ذلك الحين واصل فريق االتحاد األفريقي الرفيع المستوى

المعني بالتنفيذ باالتصال بجميع األطراف المعنيين بغية التماس خيارات من أجل عودة مبكرة
للمفاوضات حول المنطقتين .وفي هذه األثناء ،مايزال الوضعان األمني واإنساني مصد ار للقلق.

فهناك حوالي  378ألف من ضحايا النزوح الداخلي في النيل األزرق وجنوب وغرب والية
كردوفان .ويقدر عدد السكان من هذه الواليات الذين لجئوا إلى اثيوبيا وجنوب السودان بأكثر من

 270ألف الجئ.

 .101بالنسبة لدارفور ،شرع فريق االتحاد األفريقي الرفيع المستوى للتنفيذ  ،بالتنسيق والتعاون
الكاملين مع العملية المختلطة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) في محادثات
بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور ،بما في ذلك حركة تحرير السودان بقيادة مني ماني
 ،حركة العدل والمساواة  ،بقيادة جبريل إبراهيم .غير أن حركة تحرير السودان) ،بقيادة عبد

الواحد ،رفض المشاركة في تلك المفاوضات .ولمأسف ،حيث أن األطراف لم تتمكن من التوصل
إلى اتفاق حول جدول أعمال المحادثات ،ليس أمام فريق االتحاد األفريقي الرفيع المستوى للتنفيذ

خيار سوى تعليق المفاوضات في  29نوفمبر  .2014عالوة على ذلك لم يكن من الممكن
استئناف المفاوضات خالل الفترة قيد النظر.

 .102ال يزال الوضع اإنساني واألمني في دارفور يشكل تحديا نتيجة لتصاعد العنف الطائفي،
وكان آخره العنف الذي نشب بين قبيلتي معاليا والرزيقات في شرق دارفور ،فضال عن زيادة
األعمال العدائية بين حكومة السودان والحركات المسلحة في عدة مناطق .يجدر بالذكر أن
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حكومة السودان وهي تدرك هذه خطورة العنف الطائفي  ،اتخذت تدابير عاجلة لوقف القتال،
واستعادة األمن فضال عن التصدي لعواقب القتال في جميع جوانبها .استنادا إلى األرقام المقدمة

من مكنب منسق الشؤون االجتماعية منذ بداية  2015وحتى نهاية أبريل ،تم اإبالغ عن حاالت
النزوح الجديدة التي وصلت إلى  143,102نزوح حسب المنظمات اإنسانية والسلطات المحلية

فضال عن الرقم الفعلي الموجود الذي هو  2.5مليون نازح في العديد من المخيمات في االقليم،
بينما طلبت أكثر من  360،000حق اللجوء في تشاد .هذا ،ويتفاقم الوضع بسبب انتشار

األسلحة ،واألعمال اللصوصية  ،ضعف آليات الضعيفة لحل النزاعات المحلية وغياب مؤسسات

الدولة في العديد من المجاالت على المستوى المحلي .من المهم اإشارة إلى الجهود التي بذلتها
تشاد والسودان لتأمين حدودهما المشتركة واالعتراف بمساهمة القوة المشتركة التي شكلتها البلدان

والتقدم الكبير الذي تم إح ارزه على األرض.

 .103ظلت اليوناميد تواجه التحديات بسبب طريق الوصول  .يتفاقم هذا من خالل استمرار

الهجمات على قوات حفظ السالم .يومي  23و  24أبريل  .2015شن المسلحون االهجوم على
قوات اليوناميد التي تحرس نقطة مائية في منطقة كاس جنوب دافور  ،مما أدى إلى وفاة بعض

العناصر المسلحة ( 4حسب اليوناميد و  7حسب حكومة السودان) فضال عن إصابة العديد من

قوات حفظ السالم .يجدر بالذكر أن هذه الحادثة سببت التوتر في العالقات بين حكومة السودان
واليوناميد حيث تدعي حكومة السودان أن القتلى من المدنيين العزل ،وهو ادعاء تدحضه اليوناميد

وقد نجحت في االستيالء على بعض األسلحة المستخدمة من قبل المهاجمين .وفي بيان صحفي
صدر في  27أبريل  2015أدانت رئيسة المفوضية بشدة الهجوم على اليوناميد مؤكدة أن
نشر القوات كان الهدف منه المساعدة في تحقيق االستقرار في منطقة دارفور ،وأعربت عن أسفها
للخسائر في األرواح التي سجلت خالل تلك الحوادث .كما كررت الحاجة إلى إجراء تحقيقات

تتسم بالشفافية والنزاهة في هذه لحوادث بغية تقديم مرتكبي هذه األعمال إلى العدالة .كما رحبت

بالتزام اليوناميد بالتعاون الكامل مع الحكومة ،من خالل استخدام اآللية المتفق عليها ،تجنبا لتكرار
هذه الحوادث .وكررت دعم االتحاد األفريقي الكامل لليوناميد ،فضال عن التزام االتحاد بالعمل مع

حكومة السودان في البحث عن حل دائم لمأزمة في دارفور .

 .104يذكر الممؤتمر أن حكومة السودان وجهت في  11نوفمبر 2014ل رسالة إلى األمم

المتحدة ،تطلب منها وضع استراتيجية لخروج العملية المختلطة  .وفي ظل هذه الخلفية تمت في

ديسمبر  ،2014إيفاد بعثة التقييم المشتركة لالتحاد االفريقي واالمم المتحدة لمراجعة استراتيجية
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اليوناميد وتحديد مدى تنفيذ المجاالت ذات األولوية األساسية الثالثة التي حددتها بعثة التقييم

المشتركة بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي في ديسمبر  ،2013وهي :الوساطة بين حكومة

السودان والحركات المسلحة غير الموقعة على االتفاق بناء على وثيقة الدوحة لتحقيق السالم في
دافور التي تضم  .:حماية المدنيين ،تسهيل إيصال المساعدات اإنسانية وسالمة وأمن العاملين

في المجال اإنساني .فضال عن دعم وساطة الصراع الطائفي ..أنشأت حكومة السودان  ،االتحاد

األفريقي واألمم المتحدة فريق العمل المشترك في فبراير  ،2015لوضع استراتيجية لخروج السلسة
لليوناميد من دارفور  .في مارس  ،2015زار فريق العمل المشترك جميع المناطق الخمس في

دارفور لتقييم الوضع األمني واإنساني ،كما عقد اجتماعات في أبريل ومايو  2015على التوالي.

هذا ،وتجري مشاورات في الوقت الحاضر للتوصل إلى موقف مشترك ووضع اللمسات األخيرة
على التوصيات التي ستقدم إلى كل من مجلس السلم واألمن و مجلس االمن لمأمم المتحدة .

 .105قد يود المؤتمر أن يعرب مرة أخرى  ،دعم االتحاد االفريقي لمبادرة الحوار الوطني ويدعو

جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى العمل بشكل جدي لتنفيذها بنجاح ،وباألخص التغلب
على االعتبارات الضيقة والسعي لتحقيق المصلحة العليا لبلدهم  .وفي هذا الصدد ،قد يود المؤتمر
التأكيد على أهمية استمرار اإطار الذي يوفره مجلس السلم واألمن في البيان الصادر عن

اجتماعه ال . 456قد يود المؤتمر في دعوة أطراف النزاع في دارفور والمنطقتين إظهار التزام
متجدد نحو تحقيق وقف األعمال العدائية في هذه المناطق بغية تسهيل العملية السياسية  .قد يود

المؤتمر أن يكرر تأييده الكامل للعملية المختلطة لالتحاد األفريقي  ،ويناشد أعضاءها على

جهودهم الدؤوبة وااللتزام كما يحث أصحاب المصلحة السودانيين على التعاون الكامل التعاون

مع الفريق .وقد يرغب المؤتمر أيضا في االعتراف بالجهود المبذولة حاليا من قبل تشاد في إطار
عملية المصالحة في تشاد .وأخيرا ،قد يود المؤتمر تذكير األطراف بالتزاماتها لتمكين الوصول

الكامل إلى السكان المحتاجين وتسهيل عمل المنظمات اإنسانية ،كما يناشد المجتمع الدولي على
تقديم المساعدة اإنسانية الالزمة .ألن ذلك يعتبر أكثر الحاحا نظ ار إلى أنه تتوفر فقط  %28من

احتياجات التمويل البالغ ( 1.04مليار دوالر) لمساعدة األشخاص األكثر ضعفا في السودان ،بما
في ذلك النازحين داخليا والالجئين وطالبي اللجوء في السودان وغيرها من المواد الغذائية غير

المأمونة للنازحين التي تمت تعبئتها اعتبا ار من منتصف مايو .2015
ح)جنوب السودان
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 .106انقضت الفترة قيد البحث دون تحقيق تقدم ملموس في البحث عن حل للصراع المدمر

الذي يمزق السودان .ومما يثير القلق البالغ هو استمرار القتال بين األطراف المتناحرة  ،وهي
حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان" في المعارضة " .استنادا إلى الحكومية
الدولية المعنية بالتنمية " اإيغاد" سجلت آلية الرصد والتحقق في فبراير  2014انتهاكات اتفاق

يناير  2014لوقف األعمال العدائية تبلغ  39حادثة اعتبا ار من التحديث األخير في  30أبريل

 ، 2015بلغت هذه االنتهاكات  43انتهاكا  20 ،منها من حكومة جنوب السودان و 23منها من
الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة  .في منتصف مايو  ،2015شهد الوضع تصعيدا

جديدا آخر في العمليات العسكرية في واليتي الوحدة وأعالي النيل .في ملكال  ،اشتبكت الجماعات
المسلحة في قتال بجانب مواقع بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان لحماية المدنيين .وهناك
تقارير عن أعمال االغتصاب المستهدفة وقتل المدنيين ،بمن فيهم األطفال.

 .107نتيجة للعمليات المذكورة  ،تدهور الوضع اإنساني بشكل أكبر .اعتبا ار من  30أبريل
 ،2015أصبح  1.52مليون شخصا نازحا داخليا بينما طلب  546,220شخصا حق اللجوء في
البلدان المجاورة .تم إيواء ما يقرب من  118،000شخصا داخل مواقع الحماية لبعثة األمم
المتحدة في جنوب السودان .تأثر حوالي  300,000شخصا نتيجة لتصاعد النزاع في األيام

األولى من مايو  .2015عالوة على ذلك  ،استمرت حاالت انعدام األمن في عرقلة أنشطة

االستجابة اإنسانية وتقييد طريق الوصول البري والجوي.

بلغت متطلبات التمويل لخطة

االستجابة االنسانية لجنوب السودان  1.8مليار دوال ار أمريكيا .حتى يومنا هذا ،تم تلقي نسبة

محدودة من التمويل المطلوب.
 .108ليس هناك تقدم في المحادثات السياسية بقيادة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية
خالل الفترة قيد البحث  .في أول فبراير  ،2015وافق كل من الرئيس سلفا كير ميارديت وزعيم
الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة  ،الدكتور رياك مشار ،على تسوية جميع المسائل
العالقة ،بما في ذلك تقاسم السلطة ،في موعد ال يتجاوز  5مارس  2015و تشكيل حكومة انتقالية

للوحدة الوطنية بحلول  9يوليو  .2015في  23فبراير  ،2015استأنفت المرحلة الثالثة بقيادة ""

االيغاد" في أديس أبابا ،بعد ما اكملت األطراف المتفاوضة المشاورات الالزمة مع دوائرهم

االنتخابية .أجرى الرئيس سالفا كير والدكتور رياك مشار مفاوضات مباشرة من  6-3مارس

 2015لمناقشة المسائل

الهامة ،أبرزها هيكل وتقاسم المسؤوليات ،وظائف السلطة التنفيذية

للحكومة االنتقالية للوحدة الوطنية ،إعادة تشكيل الجمعية الوطنية ،الترتيبات األمنية االنتقالية،
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وضع القوات خالل الفترة االنتقالية ،نطاق ومستوى اإصالحات المؤسسية .وبما أنه لم يتم
التوصل إلى اتفاق ،علفت محادثات إلى أجل غير مسمى من أجل إجراء المزيد من

المشاورات .خالل فترة تعليق المحادثات  ،وجه السيد /هيلي ماريام ديسالين رئيس وزراء أثيوبيا
والرئيس الحالي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بيانا إلى شعب جنوب السودان ،معربا عن

أسفه لعدم إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى اعادة تنشيط واصالح جهود الوساطة بقيادة

االيغاد" بما في ذلك المشاورات مع رؤساء دول وحكومات " االيغاد" والشركاء األفريقيين والدوليين
اآلخرين حول طريق المضي قدما .ومع ذلك لم يصدر حتى اآلن أي إعالن حول موعد جديد
الستئناف المحادثات.

 .109منذ انهيار المحادثات ،ظل الرئيس الحالي " لاليغاد يتشاور مع قادة المنطقة حول االقتراح
الخاص بتوسيع نطاق الوساطة لتشمل الممثلين من االتحاد االفريقي واالمم المتحدة واالتحاد

االوروبي والترويكا (الواليات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) ،والصين ،من أجل مساعدة

وتعزيز العملية الجارية  .ومن ناحية أخرى واصل فريق الوساطة لإليغاد من جانبها العمل حول
مشروع اتفاق واحد يتم استخدامه كأساس للمفاوضات في المستقبل.

 .110يذكر المؤتمر أنه في اجتماعه ال  ، 474المنعقد في  4ديسمبر  ،2014قرر مجلس
السلم واألمن تعزيز وتوسيع نطاق دعم أفريقيا لإليغاد وجهود الوساطة في جنوب السودان ،بما في

ذلك إجراء مشاورات مع قادة المنطقة حول اإسراع في إنشاء فريق االتحاد األفريقي الرفيع

المستوى المختص لرؤساء الدول والحكومات الذي يتألف من ممثل واحد من كل منطقة من
المناطق الخمس للقارة بهدف تعزيز دعم أفريقيا لإليغاد بما في ذلك األطراف السودانية الجنوبية

وأصحاب المصلحة من أجل تحقيق سالم دائم في بلدهم  .وفي الجلسة ال 494المنعقدة في 24
مارس  ،2015رحب مجلس السلم واألمن بإتمام مشاورات المفوضية بشأن تشكيل لجنة الرفيع
المستوى المختصة لالتحاد األفريقي لتعزيز دعم أفريقيا لجهود وساطة األيغاد ".وحث مجلس
السلم واألمن اللجنة المختصة التي تتكون من رؤساء الدول والحكومات  :الجزائر  ،تشاد  ،نيجيريا
 ،رواندا وجنوب أفريقيا ،على عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لوضع اختصاصاتها وتحديد

خطة عملها لدعم "اإيغاد ".كما طلب مجلس السلم واألمن من المفوضية توفير الدعم الضروري

للجنة المختصة لتمكين االتحاد األفريقي من أداء دوره الكامل في البحث عن حل دائم للنزاع في

جنوب السودان .حتى وقت إعداد هذا التقرير في صيغته النهائية ،كانت اللجنة تتخذ الخطوات
الالزمة لعقد االجتماع االفتتاحي الرفيع المستوى للجنة المختصة بمشاركة الدول األعضاء في
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الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية  ،على هامش الدورة العادية لمؤتمر االتحاد ،في

جوهانسبورج .

 .111لقد أعرب كل من مجلس السلم واألمن ومؤتمر رؤساء دول وحكومات " االيغاد" م ار ار
وتك ار ار عن استعدادهما لتنفيذ العقوبات المستهدفة وغيرها من التدابير الضرورية ضد أي طرف

يستمر في عرقلة مساعي البحث عن حل للصراع والفشل في الوفاء بااللتزامات  .وفي ظل هذه

الخلفية  ،أعتمد مجلس األمن الدولي ،في  3مارس  ،2015القرار  )2015(2206وضع بموجبه

نظام الجزاءات التي تشمل حظر السفر  ،تجميد األصول ضد األفراد والكيانات المسؤولة عن أو
المتواطئة في ،أو المشاركة  ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أوفي إجراءات أو سياسات قد تهدد

السالم واألمن واالستقرار في جنوب السودان .قرر مجلس األمن إنشاء لجنة عقوبات تكلف
بمسؤولية رصد تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار المذكور أعاله وتعيين األفراد والكيانات

حسب هذه التدابير.

 .112في جلسته ال 411المنعقدة في بانجول ،جامبيا في  30ديسمبر  ،2013طلب مجلس
السلم واألمن من رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي التحقيق في انتهاكات حقوق اإنسان وغيرها من
االنتهاكات التي ارتكبت خالل النزاع المسلح في جنوب السودان ،وتقديم توصيات حول أفضل
السبل والوسائل الواجب اتخاذها لضمان المساءلة والمصالحة ومداواة الجروح بين جميع الطوائف

في جنوب السودان  .قدم تقرير المفوضية  ،على النحو المستكمل إلى مجلس السلم واألمن في
اجتماعه المنعقد في  29يناير  .2015إن مجلس السلم واألمن  ،في معرض إشادته برئيس لجنة

التحقيق ،الرئيس السابق اولوسيجون اوباسانجو ،وأعضائها على عملهم الشاق والتزامهم في

االض طالع بواليتهم  ،قرر تأجيل النظر في تقرير لجنة التحقيق إلى موعد الحق ،واتخاذ الق اررات
المناسبة بما يتماشى مع األهداف الواردة في بيان بانجول الختامي .
 .113قد يود المؤتمر تجديد قلق االتحاد األفريقي العميق إزاء الوضع السائد وانعدام االرادة
السياسية من األطراف لوضع ٍّ
حد للعنف وتلبية تطلعات شعوبها نحو السالم واألمن .قد يود
المؤتمر كذلك إدانة بشدة االنتهاكات المستمرة التفاق وقف األعمال العدائية واالنتهاكات التي

تستهدف السكان المدنيين .يود المؤتمر مطالبة جميع األطراف االلتزام حقا بالعملية السياسية ومد

يد التعاون الالزم للجهود التي تبذل في هذا الصدد .قد ويود المؤتمر أن يعرب مجددا عن تقديره
العميق " إيغاد" ورئيسها ،وسائر

رؤساء الدول والحكومات ،الستمرار التزامهم وجهودهم

الدؤوبة .قد يود المؤتمر تشجيع اللجنة المتخصصة الرفيعة المستوى لالتحاد األفريقي على اتخاذ

)ASSEMBLY/AU/7 (XXV
Page 39

الخطوات الالزمة في تنفيذ واليتها لدعم وتعزيز جهود وساطة " اإيغاد  .قد يود المؤتمر أن يعرب

عن تقديره للشركاء الدوليين لدعمهم ويحثهم في نفس الوقت على مواصلة تقديم المساعدة للجهود

اإقليمية والقارية الجارية .قد يود المؤتمر أيضا أن يكرر تأييده الكامل آللية الرصد والتقييم التابعة
للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ،فضال عما تضطلع به بعثة األمم المتحدة في جنوب
السودان وأن يطلب كذلك من الطرفين مد يد التعاون الكامل لهذه اآلليات .وأخيرا ،قد يود المؤتمر
توجيه النداء لحشد الموارد الضرورية لتلبية االحتياجات االنسانية في جنوب السودان
ط) العالقات بين السودان وجنوب السودان
 .114كما يعلم المؤتمر أن جمهورية السودان وجنوب السودان وقعتا في

سبتمبر 2012

لغرض تيسير عمل الفريق الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي  ،على اتفاق تعاون قائم على حتمية
بناء دولتين تعيشان جنبا إلى جنب  .يشمل االتفاق مجاالت عديدة منها  ،قضايا الحدود

والترتيبات األمنية  ،.قضية أبيي والمسائل المالية المتعلقة بالنفط .في حين تم إحراز تقدم في تنفيذ

اتفاق التعاون ،ال يزال هناك العديد من التحديات .

 .115وكجزء من تنفيذ "اتفاق بشان مسائل الحدود" ،اجتمعت لجنة الحدود المشتركة في أعقاب

اجتماعها األول ،في أديس أبابا ،في  21نوفمبر  ،2014تحت رعاية برنامج الحدود لالتحاد
األفريقي والفريق الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي يومي  7و 8فبراير  18 -16 ،مارس،2015 ،
في جوبا ،جنوب السودان ،وأديس أبابا ،إثيوبيا ،على التوالي وذلك لمناقشة خيارات تتعلق بتعجيل

عملية ترسيم األجزاء التي سبق االتفاق عليها حول الحدود بين السودان وجنوب السودان .أسفرت

هذه االجتماعات عن التوقيع في  18مارس  ،2015على اتفاق بشأن إنشاء حساب الضمان
لتغطية تكاليف ترسيم الحدود بين الدولتين .اعتمدت

لجنة الحدود المشتركة القائمة النهائية

ألعضاء الفريق الفني المشترك الذي يتكون من أعداد متساوية من المساحين ورسامي الخرائط
وغيرهم من الخبراء ذوي الصلة من كل دولة ،على النحو الذي اقترحته لجنة الحدود المشتركة في

فبراير  .2015بحث االجتماع واعتمد أيضا اختصاصات لجنة ترسيم الحدود المشتركة إدارة
واإشراف على عملية ترسيم الحدود .تم االتفاق على أن تعقد االجتماعات القادمة للجنة ترسيم
الحدود المشتركة من  27-24يونيو ومن  29يونيو إلى  2يوليو  2015على التوالي .
 .116ومع ذلك وجهت الحكومة السودانية بعد هذه االجتماعات ،رسالة إلى فريق الرفيع المستوى

لالتحاد األفريقي حيث أثارت التحديات التي واجهتها في عملية معالجة مسائل الحدود .أهمها
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مزاعم السودان أن جنوب السودان عكست تماما موقفها مدعية ا بأن المسألة تخص فقط %18

من الحدود ،وذكرت أن نسبة  ،٪80لم تعد موضع الخالف  .يجدر بالذكر أن هذا الموقف الجديد
 ،استنادا إلى السودان  ،قد خلق رأيا غير ملزم أن ما يقوم فريق االتحاد األفريقي للخبراء حول
المناطق الخمس المتنازع عليها والمحددة من قبل الطرفين ،ال تمت الصلة تماما بالموضوع .

أثار الجانب السوداني أيضا أن المسائل األخرى المتعلقة باختصاصات فريق االتحاد األفريقي

للخبراء  ،وتقديم مقترحات بشأن سبل المضي قدما ،والتي تم إبالغ جانب جنوب السودان بها منذ
التعليق على ما يمكن حلها دون تأخير ال مبرر له .وتجدر اإشارة إلى أن فريق االتحاد األفريقي
للخبراء تم تعيينه من قبل المفوضية واعتمده مجلس السلم واألمن في أغسطس  2012لتقديم رأي

غير ملزم بشأن وضع المناطق الخمس المتنازع عليها لتسهيل المفاوضات بين السودان وجنوب

السودان .ومع ذلك ،لم يتمكن فريق االتحاد األفريقي للخبراء من إتمام مهمته وذلك بسبب فشل
األطراف المعنية في تقديم المالحظات النهائية .

 .117يذكر المؤتمر أنه في االتفاق المبرم ا في يونيو  2011حول أمن الحدود واآللية السياسية
واالمنية المشتركة  ،تعهدت حكومتا السودان وجنوب السودان بإنشاء منطقة منزوعة السالح على

الحدود اآلمنة .حسب االتفاق المبرم بينهما في  30يوليو  .2011سلطت كل من حكومة
السودان وحكومة جنوب السودان الضوء على إنشاء آلية مشتركة للتحقق في الحدود ورصدها مع

منح مجال المسؤولية الموازية لمنطقة منزوعة السالح على الحدود اآلمنة .وفقا للقرار 2024

( )2011الصادر في  14ديسمبر  ، 2011كلف مجلس األمن لمأمم المتحدة قوة األمن المؤقتة
لمأمم المتحدة في منطقة أبيي بتوفير الدعم لآللية المشتركة للتحقق في الحدود ورصدها غير أن

األطراف ظلت ترفض محور منطقة منزوعة السالح على الحدود اآلمنة وتنسيقها وقد خلقت
ذلك تحديات إضافية و خطيرة لتسيير عمليات اآللية المشتركة للتحقق في الحدود ورصدها .
طلبت السودان وجنوب السودان في يناير ومارس على التوالي عقد اجتماع اآللية السياسية

واألمنية لسير عمليات اآللية المشتركة للتحقق في الحدود ورصدها .طلبت السودان وجنوب
السودان في يناير ومارس  2015على التوالي عقد اجتماع اآللية السياسية واألمنية المشتركة

تحت رعاية فريق االتحاد األفريقي الرفيع المستوى للتنفيذ الذي لم ينعقد منذ نوفمبر  .2014هذا
من شأنه أن يوفر فرصة لمعالجة الخالف على محور منطقة منزوعة السالح على الحدود اآلمنة

والمسائل األخرى ذات الصلة من أجل تيسير عمليات اآللية المشتركة للتحقق في الحدود
ورصدها .طلبت السودان وجنوب السودان في يناير ومارس على التوالي عقد اجتماع اآللية
السياسية واألمنية المشتركة

الذي لم ينعقد

منذ نوفمبر

2014،تحت رعاية فريق االتحاد
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األفريقي الرفيع المستوى للتنفيذ .هذا من شأنه أن يوفر فرصة لمعالجة الخالف على محور منطقة

منزوعة السالح على الحدود اآلمنة والمسائل األخرى ذات الصلة بتيسير عمليات اآللية المشتركة
للتحقق في الحدود ورصدها .ذات الصلة السيما في ضوء االتهامات أن األطراف واصلت االتجار
بإيواء المتمردين ودعم بعضهم البعض  .ويجدر بالذكر أنه في ابريل  2015تفاقمت األمور

عندما اتهمت حكومة السودان جنوب السودان بدعم المتمردين في دار فور.
 .118بخصوص

أبيي ،تتعلق

أحد أهم التطورات باالجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة لإلشراف

على أبيي في أديس أبابا يومي  29و  30مارس  ،2015تحت رعاية ميسر االتحاد األفريقي،
وذلك بعد انقطاع دام حوالي عامين .واتفق الطرفان على عقد حوار للزعماء التقليديين ،فضال عن

تسهيل البرامج اإنسانية وبرامج التعافي في منطقة أبيي .واغتنم ميسر االتحاد االفريقي هذه

المناسبة إطالع المشاركين على نتائج االجتماع  494لمجلس السلم واألمن المنعقد بتاريخ 24

مارس  .2015وفي ذلك االجتماع ،أشار مجلس السلم واألمن إلى اكتمال العمل الذي أنجزته
لجنة التحقيق التي أنشئت إلقاء الضوء على مقتل شيف كول دينق كول وأحد العاملين في قوة
األمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي ،وطلب من المفوضية إشراك األطراف في نتائج وتوصيات

التحقيق ،وذلك بهدف منع تكرار حوادث مماثلة ،مع األخذ في االعتبار الحاجة إلى تعزيز

االستقرار والمصالحة في منطقة أبيي.

 .119لم تشهد الفترة قيد االستعراض تقدما في تنفيذ األحكام الرئيسية التفاق  20يونيو 2011
بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن الترتيبات المؤقتة إدارة وأمن منطقة

أبيي ،والسيما تلك المتعلقة بإنشاء إدارة منطقة أبيي وجهاز الشرطة ،التي يتوقع أن

تتولى مهام

الشرطة على جميع أنحاء منطقة أبيي .ويؤثر الفراغ الناتج عن ذلك ،من حيث اإدارة العامة

وسيادة القانون ،تأثي ار خطي ار على األمن واالستقرار في المنطقة ،ويطرح تحديات إضافية أمام قوة
االمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي .واليزال الوضع النهائي للمنطقة دون حل .ومن المقرر أن
يلتقي رئيسا السودان وجنوب السودان ،اللذين اتفقا في نوفمبر  2012على إدارة مسألة أبيي

مباشرة ،في العام الحالي للتعامل مع هذه القضية.
 .120وعلى أرض الواقع ،ال يزال الوضع متقلبا ،حيث شهد وقوع عدة حوادث أمنية خالل
األشهر الماضية ،بما في ذلك القتل واالختطاف واإغارة على الماشية في قرى مختلفة ،مما أدى
إلى تصاعد حدة التوتر بين المجتمعات المحلية .وواصلت قوة االمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي
تنفيذ واليتها لتحقيق االستقرار في أبيي ،بما في ذلك من خالل المشاركة مع قادة المجتمع
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المحلي ،وتسهيل الهجرة السلمية في جميع أنحاء المنطقة ،والردع ،واألنشطة األخرى ذات الصلة.

وفي يوم  26فبراير  ،2015قام مجلس األمن الدولي ،في ق ارره رقم  ،)2015( 2205بتمديد
والية قوة االمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي حتى  15يوليو  ،2015وحث القوة على مواصلة
اتخاذ التدابير الالزمة لضمان األمن في منطقة أبيي ،وطالب الطرفين بالتعاون التام معها من

أجل االضطالع بواليتها.

 .121في  2مارس  ،2015اجتمع وزي ار الدولة للبترول لدولتي السودان وجنوب السودان في
جوبا ،جنوب السودان ،لمناقشة المسائل المتعلقة بإنتاج النفط .واغتنم الوزيران أيضا هذه المناسبة
لتبادل وجهات النظر بشأن النهج المشترك المتفق عليه بين البلدين بدعم من فريق التنفيذ الرفيع

المستوى لالتحاد األفريقي ،من أجل حشد الدعم الدولي في المجاالت التالية :المساعدة المالية
االنتقالية للسودان ،دعم التنمية في جنوب السودان ،تخفيف عبء الديون الشاملة ورفع العقوبات
االقتصادية المفروضة على السودان .وتجدر اإشارة إلى أن الطرفين اتفقا على إنشاء لجنة
ثالثية ،تتألف من ممثلين اثنين عن كل من السودان وجنوب السودان وممثل عن فريق التنفيذ

الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي ،لوضع طرائق تنفيذ النهج المشترك .عقدت اللجنة اجتماعها
االفتتاحي في ديسمبر .2013

 .122يرغب المؤتمر في تشجيع البلدين على تسريع جهودها نحو التنفيذ الكامل لجميع عناصر

اتفاق التعاون في سبتمبر  .2012ويرغب المؤتمر أيضا في مناشدتهما اتخاذ الخطوات الالزمة

لمعالجة قضية أبيي ،سواء من خالل التنفيذ الفعال للترتيبات المؤقتة وتجديد الجهود لحل قضية
الوضع النهائي للمنطقة .ويرغب المؤتمر كذلك في دعوة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الالزم

إلى النهج المشترك .أخي ار ،يرغب المؤتمر في اإشادة بفريق التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد
األفريقي لما يبذله من جهود دؤوبة ،ويحثه على مواصلة تقديم الدعم للسودان وجنوب السودان.
ي)بوروندي
 .123يتميز الوضع في بوروندي بالتوتر الشديد بين الحكومة ،من جهة ،والمعارضة السياسية
والمجتمع المدني من جهة أخرى ،بشأن االنتخابات العامة المقرر اجراؤها اعتبا ار من يونيو

 .2015ويتعلق المسألة األساسية بأحقية أو عدم أحقية الرئيس بيير نكورونزي از في الترشح
النتخابات الرئاسة في يونيو المقبل .وتخضع أحكام اتفاق أروشا والدستور المنبثق عن المادتين

 96و  302من ذلك االتفاق والتي تحدد عدد واليات رئيس الجمهورية بواليتين فقط  ،لتفسيرات
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متباينة من قبل الطرفين :ففي حين يرى الحزب الحاكم أن االنتخاب األول للرئيس نكورونزيزا ،في
 ،2005الذي تم عن طريق االقتراع غير المباشر ،ينبغي أن اليؤخذ في االعتبار ،يعتقد
المعارضون أن والية الرئيس الحالي هي الوالية الثانية وبالتالي يجب أن تكون األخيرة  .ويضاف
إلى ذلك الجدل األنباء التي تشير إلى أعمال عصبة الشبيبة في الحزب الحاكم" ،اإيمبونيراكور"

الذين يقومون بترهيب المعارضين .وقد نفت الحكومة بشدة المعلومات التي ترددت عن توزيع
أسلحة على هؤالء الشباب ،غير أن العديد من العناصر الفاعلة الوطنية والدولية ال تزال تشعر

بالقلق.

 .124وفي هذا السياق اتخذ االتحاد األفريقي العديد من المبادرات لمساعدة العناصر الفاعلة
البوروندية على الدخول في حوار بناء ،وتذليل خالفاتها وتهيئة الظروف إجراء انتخابات سلمية

وحرة وشفافة وذات مصداقية ،وفقا لروح الميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم.

وتوجهت رئيسة المفوضية إلى بوجمبو ار من  26إلى  27مارس  ،2015حيث أجرت محادثات

مع الرئيس بيير نكورونزي از وأعضاء من حكومته ،وكذلك مع الجهات المعنية األخرى بالعملية
االنتخابية .وشددت رئيسة المفوضية  ،في جميع محادثاتها ،على ضرورة الحوار للتغلب على

الصعوبات الراهنة  ،ودعت إلى الحفاظ على السالم الذي تحقق بشق األنفس في بوروندي .كما

توجهت مفوضة الشؤون السياسية إلى بوروندي من  8إلى  10مارس  ،2015لكي تبحث مع
السلطات وسائر الجهات المعنية طرائق دعم االتحاد األفريقي للعملية االنتخابية .وفي وقت سابق،

في يونيو  ،2014توجه مفوض السلم واألمن إلى بوروندي لالستعالم عن الوضع والتعبير عن
استمرار التزام االتحاد االفريقي بدعم الجهات الفاعلة البوروندية ومساندتها في السعي إيجاد حل

توافقي لما تواجهه من تحديات.

 .125في  25ابريل  ،2015اختار المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية  -قوات الدفاع عن
الديمقراطية  ،الحزب الحاكم ،الرئيس الحالي بيير نكورونزي از كمرشح له في انتخابات الرئاسة التي

ستجري في  26يونيو  .2015وفور اإعالن عن هذا النبأ ،في يوم األحد  26أبريل ،2015
وتلبية لنداء من بعض المنظمات المجتمعية وأحزاب المعارضة ،بدأت مظاهرات الشوارع في بعض

أحياء بوجمبورا .مما أدى إلى تفاقم التوتر في الشوارع تميز باندالع أعمال عنف ،بما في ذلك
االستخدام المفرط للقوة من جانب عناصر الشرطة الوطنية ،واالعتقاالت ،واصدار مذكرات اعتقال
بحق المسؤولين عن المجتمع المدني وأحزاب المعارضة واغالق العديد من المحطات اإذاعية
المستقلة ،بما في ذلك اإذاعة العامة اإفريقية .ووقعت العديد من الخسائر في األرواح ،في حين
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أصيب عدد كبير آخر بجراح .كما وقعت أضرار مادية جسيمة .وأدت حالة انعدام األمن

والخوف ،جنبا إلى جنب مع نقص المعلومات نتيجة إغالق محطات اإذاعة الخاصة إلى نزوح

أكثر من  110000بوروندي إلى الدول المجاورة في تنزانيا (أكثر من  )76.000ورواندا (أكثر

من  )26.000وجمهورية الكونغو الديمقراطية (أكثر من  .)9000ويواجه النازحون تهديدا جديدا
اليوم :وباء الكولي ار الذي تفشى في مخيمات الالجئين في تنزانيا .وقد أسفر هذا الوباء عن وفاة

 31شخصا حتى يومنا هذا

واصابة  2400الجئ .كما فاقمت األزمة الحالية محنة أكثر

القطاعات ضعفا من السكان ،والسيما األطفال.

 .126بعد نظر المحكمة الدستورية في الدعوى التي قدمتها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ
في  28أبريل ' 2014ألغراض تفسير المادتين  96و  302من الدستور" ،أصدرت المحكمة
حكما يؤكد توافق ترشيح الرئيس نكورونزي از لوالية أخرى مع الدستور .ولم يؤد هذا القرار الصادر
عن المحكمة الدستورية إلى وضع حد لالحتجاجات والعنف التي ما فتئت تشل العاصمة

البوروندية.

 .127تم بذل جهود دولية متواصلة للمساعدة في حل األزمة .وقد أصدر كل من مجلس السلم
واألمن وكذلك رئيسة المفوضية عدة بيانات حول المسألة ،مشددين على الحاجة إلى الحوار

والتوافق إيجاد حل دائم لمأزمة يسمح بالحفاظ على المكتسبات من خالل اتفاق أروشا للسالم

والمصالحة في أغسطس  2000وتهيئة الظروف إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشفافية.
وهكذا ،أوفدت رئيسة المفوضية ،اعتبا ار من  9مايو  ، 2015بعثة رفيعة المستوى من هيئة
الحكماء برئاسة السيد آدم كودجو ،األمين العام السابق لمنظمة الوحدة األفريقية ،تضم أيضا

األستاذ إبراهيما فال وزير خارجية السنغال السابق .وخالل وجودها في بوروندي ،انخرطت البعثة ،
عالوة على التشاور مع الجهات الفاعلة البوروندية ،في شراكة مع مبادرة الوساطة التي أطلقها

سعيد جينيت المبعوث الخاص لمأمين العام لمأمم المتحدة لمنطقة البحيرات الكبرى ،منذ  5مايو

 ،2015بغية التوصل إلى توافق سياسي حول كافة المسائل المتعلقة بالعملية االنتخابية .وانضم

ممثلو جماعة شرق أفريقيا والمؤتمر الدولي بشأن منطقة البحيرات الكبرى في وقت الحق إلى
مجموعة ميسري الحوار السياسي.

 .128في  13مايو  ،2015وعقب زيارة وفد وزاري من جماعة شرق أفريقيا إلى بوجمبو ار في 6
مايو  ،2015عقدت هذه المنظمة قمة استثنائية في دار السالم ،تنزانيا ،اليجاد حل لمأزمة األمنية
والسياسية في بوروندي .وشاركت رئيسة المفوضية ،وكذلك مفوض السلم واألمن ،في هذا
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االجتماع .وحاولت مجموعة من العسكريين ،منتهزة فرصة مغادرة الرئيس نكورونزي از إلى تنزانيا
لحضور القمة ،أن تطيح به .وأدت محاولة االنقالب هذه ،التي أحبطت على وجه السرعة ،إلى

زيادة تعقيد الموقف .وفضال عن إدانة محاولة االنقالب ،دعا مؤتمر قمة جماعة شرق أفريقيا إلى
تأجيل االنتخابات لمدة ال تزيد على الوالية الدستورية للسلطات الحالية ووقف العنف ،من أجل

تهيئة الظروف المواتية إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشفافية .وأدانت رئيسة المفوضية

ومجلس السلم واألمن ،فضال عن أعضاء آخرين من المجتمع الدولي ،محاولة االنقالب هذه.

 .129وفي وقت الحق ،استؤنف الحوار السياسي في  20مايو  2015بتسهيل من االمم
المتحدة ،واالتحاد االفريقي ،وجماعة شرق أفريقيا والمؤتمر الدولي بشأن منطقة البحيرات الكبرى.

ولكنه انقطع مرة أخرى بعد اغتيال المعارض السياسي زيدي فيروزي ،رئيس حزب االتحاد من
أجل السالم والتنمية في في  23مايو  .2015أدانت حكومة بوروندي بقوة هذا االغتيال وطلبت
من الهياكل القضائية المعنية إلى اإسراع في فترح تحقيق لتحديد هوية منفذي هذه الجريمة

ودوافعهم .وأدان المجتمع الدولي بأسره هذا العمل .أصدرت رئيسة المفوضية بيانا صحفيا بتاريخ
 24مايو  2015أدانت االغتيال .وبفضل جهود المبعوث الخاص لمأمم المتحدة ،استؤنف الحوار

في بوجمبو ار في  28مايو  2015ثم تم تعليقه فجأة على اثر الخالفات بين األطراف حول
القضايا المتعلقة بالقانون والحريات السياسية التي كفلها الدستور .وفي  31مايو  ،2015عقدت

جماعة شرق أفريقيا قمة أخرى خصصت للوضع في بوروندي وشاركت فيها رئيسة المفوضية.
وأشادت القمة باستعادة النظام الدستوري في بوروندي بعد محاولة انقالب  13مايو ،2015
وأعربت عن قلقها إزاء المأزق السياسي المستمر في بوروندي .ودعا مؤتمر القمة إلى تأجيل
االنتخابات لفترة ال تقل عن شهر ونصف الشهر ،وهي الفترة التي ستجرى خاللها جماعة شرق
أفريقيا ،من خالل رئيسها ،مشاورات مع جميع األطراف البوروندية بشأن طريق المضي قدما .
ووجه مؤتمر القمة نداء إلى جميع األطراف من أجل وضع حد للعنف ،وطلب نزع سالح جميع

مجموعات الشباب المنتمية لمأحزاب السياسية بشكل عاجل ،وتشجيع حكومة بوروندي على تهيئة
الظروف المواتية لعودة الالجئين .ووجه مؤتمر القمة نداء إلى االتحاد األفريقي ،واألمم المتحدة

والشركاء اآلخرين للتعاون مع جماعة شرق أفريقيا من أجل تحقيق األهداف المحددة .وفي غضون
ذلك ،أدانت قمة المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا المنعقدة في نجامينا في  25مايو

 2015محاولة االنقالب وأيدت المبادرات اإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية األزمة .وعينت
القمة الرئيس التشادي السابق قوكوني واداي مبعوثا خاص لمنطقة البحيرات الكبرى والسيما في

بوروندي.
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 .130من جانبها ،أشارت الحكومة ،بعد أن قررت تأجيل االنتخابات البرلمانية لمدة  10أيام بناء
على توصية من اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات ،إلى أنها ستتخذ جميع الترتيبات

لإجراء

االنتخابات في موعدها الجديد في  5يونيو  .2015وعقب قمة مجموعة شرق أفريقيا المنعقدة في 31
مايو  ،2015شرعت المؤسسات ذات الصلة البوروندية ،بما في ذلك اللجنة العليا لالنتخابات
ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وكذلك الحكومة ،في عملية لتأجيل آخر لالنتخابات .وسيتم

اإعالن عن جدول زمني جديد لالنتخابات في وقت قريب .وعالوة على ذلك ،أعرب عدد من

األحزاب السياسية استعدادها الستئناف الحوار مع الحكومة من أجل تهيئة الظروف إجراء
انتخابات حرة وشفافة وشاملة وسلمية.

 .131لدى استكمال هذا التقرير ،وتطبيقا للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مجلس السلم

واألمن ،كانت المفوضية تتخذ الخطوات الالزمة لتعزيز مكتب االتحاد االفريقي في بوجمبو ار ،بغية
تمكينه من متابعة تطور الوضع على نحو أفضل وتقديم الدعم الالزم للحوار بين األطراف الفاعلة

البوروندية .ويجري أيضا اتخاذ تدابير لنشر مراقبين لحقوق اإنسان وغيرهم من الموظفين المدنيين

لرصد حالة حقوق اإنسان على أرض الواقع ،واإبالغ عن انتهاكات حقوق اإنسان والقانون
الدولي اإنساني  ،واتخاذ اإجراءات الالزمة لمنع النزاعات وتسويتها على المستوى المحلي.

 .132يعرب المؤتمر عن قلقه العميق إزاء الوضع في بوروندي ،والذي يحمل في طياته خطر
اندالع العنف على نطاق واسع مما قد يقوض السلم واألمن على نحو دائم في هذا البلد ويؤثر
تأثي ار خطي ار على األمن واالستقرار اإقليمي .ويدين المؤتمر بشدة جميع أعمال العنف التي

ارتكبت في بوروندي فضال عن محاولة االنقالب التي وقعت في  13مايو  .2015ويشير

المؤتمر إلى أن الحوار والتوافق وحدهما هما اللذان سيتيحان ،في ظل احترام اتفاق أروشا ودستور
بوروندي ،إيجاد حل دائم لمأزمة ودعوة العناصر الفاعلة البوروندية إلى تقديم تعاونها الكامل في

الجهود التي تبذلها لهذا الغرض جماعة شرق أفريقيا ،والمؤتمر الدولي بشأن منطقة البحيرات
الكبرى ،واالمم المتحدة واالتحاد االفريقي ،بدعم من سائر المجتمع الدولي .وفي هذا الصدد ،قد
يرغب المؤتمر في تقديم الدعم الكامل للبيان الصادر عن القمة االستثنائية لمجموعة شرق أفريقيا

المنعقدة في  31مايو  .2015ويمكن للمؤتمر التأكيد مجددا ضرورة االحترام الدقيق لحقوق
اإنسان والحريات األساسية .ويعرب عن تقديره للبلدان المضيفة لالجئين البورونديين لحسن

الضيافة ويوجه دعوة من أجل تعبئة الدعم الالزم لمساعدتهم.

ك) تنفيذ إطار السلم واألمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والقليم
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 .133اليزال تنفيذ االلتزامات المتضمنة في إطار السلم واألمن والتعاون لجمهورية الكونغو
الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى ،رغم حدوث بعض التطورات المشجعة ،يواجه تحديات
مستمرة .ويشمل ذلك القضايا العالقة المتعلقة بتنفيذ إعالنات نيروبي الصادرة من ديسمبر 2013

بشأن حوار كمباال بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وم  ،23فضال عن التقدم البطئ في تحييد

الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وبناء الثقة والطمأنينة في المنطقة .

 .134يطرح استمرار وجود الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية واألوضاع
األمنية الشاملة في المنطقة تحديات خطيرة .فقد وقعت خالل األسابيع األخيرة عدة حوادث خطيرة
تنطوي على هجمات ضد المدنيين وقوات األمم المتحدة .وفي  5مايو  ،2015قتل اثنان من

قوات حفظ السالم في بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو
الديمقراطية في كمين ،وذلك بعد يوم واحد من اطالق النار على مروحية كانت تقل قائد قوة البعثة
في نفس المنطقة .وفي  12مايو  ،2015قتل خمسة مدنيين في هجوم جديد نسب إلى القوات
الديمقراطية المتحالفة بالقرب من بيني في شمال كيفو.

 .135أتاحت القمة اإستثنائية للمؤتمر الدولي بشأن منطقة البحيرات العظمي التي عقدت في
لواندا ،أنجوال ،في  18مايو  2015الفرصة الستعراض الوضع الشامل في منطقة البحيرات

الكبرى ،وعلى وجه الخصوص ،الجهود المبذولة لتحييد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا والقوات

السلبية األخرى العاملة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية .وقد حثت القمة حكومة جمهورية

الكونغو الديمقراطية على مواصلة الهجوم العسكري الذي تم اإعالن عنه في يناير وشنه في

فبراير  ،2015مع التركيز بشكل خاص على تحييد هياكلها القيادية .ونظ ار ألن التعاون والشراكة
بين بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمق ارطية والقوات
المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية يعتبران أساسيين في الحرب ضد القوات الديمقراطية

لتحرير رواندا والجماعات المسلحة األخرى ،فإن المؤتمر الدولي بشأن منطقة البحيرات الكبرى

يحث حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على العمل بشكل وثيق مع بعثة منظمة األمم المتحدة

لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمواصلة الضغط على القوات الديمقراطية

لتحرير رواندا وجميع القوى السلبية األخرى والجماعات المسلحة التي تعمل في شرق جمهورية

الكونغو الديمقراطية .وثمة مفاوضات تجري حاليا بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية واألمم
المتحدة من أجل إستئناف العمليات العسكرية المشتركة ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.

وتجدر اإشارة إلى أنه في  14مايو  ،2015بدأت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة

)ASSEMBLY/AU/7 (XXV
Page 48

منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية التقييم المشترك المطلوب

بموجب قرار مجلس األمن الدولي  )2015( 2211والمتفق عليه في الحوار االستراتيجي بين

حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية

الكونغو الديمقراطية بشأن استراتيجية خروج البعثة .وقد تم نشر فرق التقييم المشترك شرقي
جمهورية الكونغو الديمقراطية .ودعت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إيجاد حل دائم لعمليات
استسالم القوات الديمقراطية لتحرير رواندا الموجودة في شمال وجنوب كيفو ،وكذلك في منطقة

كيسانجاني.

 .136فيما يتعلق بتنفيذ إعالنات نيروبي ،من  20إلى  24أبريل  ،2015أجرت حكومات
جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا مشاورات في كيجالي لمناقشة طرائق إعادة أعضاء سابقين

في أم  23من رواندا إلى وطنهم ،ونقل معداتهم العسكرية من هذا البلد .واتفق على أن تقدم كال
البلدين واألمم المتحدة خبراء عسكريين للتعامل سويا مع المقاتلين السابقين الراغبين في ذلك
وأسلحتهم .وال يزال يتعين إجراء مشاورات إضافية بين الوفدين لوضع خطة عملية مفصلة لعملية

العودة إلى الوطن .وفيما يتعلق بأوغندا ،تم إلى يومنا هذا إعادة  198من أصل  1400مقاتل

عبروا الحدود إلى أوغندا .وقد طلبت حكومتا جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا ممن ال يرغبون
في العودة إلى الوطن أن يبحثوا خيار بلد ثالث في أقرب وقت ممكن ،لتبديد أي مصدر للشك بين

للبلدان وتخفيف الضغط على الموارد نتيجة لوجود المقاتلين السابقين في حركة  23في البلدان

المجاورة .وفي القمة المنعقدة في  18مايو ،وجه المؤتمر الدولي بشأن منطقة البحيرات الكبرى

بإنشاء آليات تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا ورواندا واالتحاد االفريقي ،والمؤتمر

الدولي بشأن منطقة البحيرات الكبرى واألمم المتحدة للمساعدة في اإسراع بإعادة المقاتلين

السابقين في ام  ،23في غضون ثالثة أشهر.

 .137يعد التعاون االقتصادي والتنمية االجتماعية عنص ار أساسيا في بناء الثقة واالستقرار .ومن
المقرر اآلن أن يعقد المؤتمر حول استثمار القطاع الخاص في فبراير  .2016وهذا من شأنه أن
يسلط الضوء على اإمكانات الهائلة لالستثمار المسؤول والتنمية واالزدهار في منطقة البحيرات

الكبرى ،وتشجيع االستثمار في المنطقة الذي يستهدف خلق فرص عمل للنساء والشباب ،فضال
عن تعزيز الروابط االقتصادية العابرة للحدود في المنطقة .وفي الفترة من  29إلى  30أبريل

 ، 2015عقد اجتماع للتشاور االقليمى في عنتيبي  ،أوغندا  ،بحضور الجهات الفاعلة في
المجتمع المدني من سبعة بلدان في منطقة البحيرات الكبرى .وكان الهدف هو تعزيز التزام
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المجتمع المدني في إطار مجلس السلم واألمن ،وبناء الثقة والطمأنينة عبر الحدود .كما عقد

منهاج المرأة جلسته االفتتاحية للمانحين في جوما من  13إلى 15مايو.

 .138عقب االجتماع الخامس آللية الرقابة اإقليمية الذي عقد في أديس أبابا في  31يناير
 ، 2015انخرطت االمم المتحدة واالتحاد االفريقي في كيفية تنشيط تنفيذ إطار مجلس السلم
واألمن وهياكله اإدارية ،أال وهما آلية الرقابة اإقليمية و لجنة الدعم الفني .وتحقيقا لهذه الغاية،

يخطط االتحاد األفريقي واألمم المتحدة ،بصفتهما الرئيسيين المشاركين آللية الرقابة اإقليمية،

إشراك الجهات الضامنة األخرى في إطار مجلس السلم واألمن بشأن أفضل السبل للمضي قدما.

 .139يود المؤتمر أن يجدد دعمه إطار مجلس السلم واألمن والتأكيد على الحاجة إلى تجديد
االلتزام والجهود المبذولة لضمان تنفيذه الفعال .وفي هذا الصدد ،يود المؤتمر أن يركز مرة أخرى

على ضرورة تحييد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وجميع القوات السلبية األخرى والجماعات
المسلحة .وفي هذا الخصوص ،يود المؤتمر أيضا أن يركز على أهمية خلق الفرص االقتصادية

للشباب والنساء ،مع ضمان تقديم أولئك الذين ارتكبوا الفظائع إلى العدالة بالتوازى .ويود الؤتمر
أن يعرب عن دعمه للجهود المبذولة حاليا من قبل االتحاد االفريقي واالمم المتحدة لتنشيط تنفيذ

إطار مجلس السلم واألمن وهياكله اإدارية .وقد يرغب المؤتمر في تشجيع حكومة جمهورية

الكونغو الديموقراطية على التنفيذ الكامل إعالن نيروبي الذي توج به حوار كمباال.
ل) جمهورية أفريقيا الوسطى

 .140تناول الحدث الرئيسي خالل الفترة قيد االستعراض عقد المنتدى الوطني للمصالحة في
بانجي في الفترة من  4إلى 11مايو  ،2015فيما يعد خطوة حاسمة في عملية تحقيق االستقرار

في جمهورية أفريقيا الوسطى واالنتهاء من المرحلة االنتقالية التي بدأت في  18أغسطس .2013
وخالل اجتماعها السابع الذي عقد في ب ارزافيل في  16مارس  ،2015أحيطت مجموعة االتصال
الدولية بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى ،التي تشترك في رئاستها مفوضية االتحاد األفريقي

وجمهورية الكونغو ،علما بإنشاء لجنة تحضيرية لحثها على تعزيز مشاركة شاملة بقدر اإمكان.
وبناء على نتائج هذا االجتماع ،عملت مجموعة التنسيق إعداد ومتابعة اجتماعات مجموعة

االتصال الدولية بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى ،التي تشمل األمم المتحدة ،والمجموعة

االقتصادية لدول وسط أفريقيا  ،والبنك الدولي  ،واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية،
وفرنسا وجمهورية الكونغو ،برئاسة الممثل الخاص لالتحاد األفريقي ،بشكل وثيق مع العناصر
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الفاعلة في أفريقيا الوسطى لضمان نجاح انعقاد المنتدى ،والسيما من خالل دعم المشاورات

الشعبية التي عقدت على مستوى القاعدة في  16محافظة في البالد فيما بين يناير ومارس

.2015

 .141حشد منتدى بانجي أكثر من  500مشارك ومندوب يمثلون األحزاب السياسية والجماعات
السياسية والعسكرية  ،والنساء ،والشباب ،والمحافظات ال  16في البالد ،والجماعات الدينية،

والمهجر ،والنقابات ،وأرباب العمل وجميع الطبقات االجتماعية والمهنية في البالد .وحضر مراسم
افتتاح المنتدى الرئيس دنيس ساسو نجيسو ،الوسيط الدولي في أزمة أفريقيا الوسطى ،ورئيس

وزراء تشاد ،الممثل الخاص للرئيس إدريس ديبي إتنو ،بصفته الرئيس الحالي للمجموعة
االقتصادية لدول وسط أفريقيا .وشارك في المنتدى العديد من ممثلي المجتمع الدولي ،بما في ذلك
االتحاد األفريقي .وتجدر اإشارة إلى الدعم المهم الذي قدمته مجموعة الثمانية لجمهورية أفريقيا
الوسطى إعداد وتنظيم اجتماعات المنتدى .ترأس أعماله األستاذ عبد هللا باتيلي ،الممثل الخاص

لمأمين العام لمأمم المتحدة ونائب الوسيط.

 .142عقد المنتدى في جلسات عامة ومجموعات عمل حول الموضوعات التالية" :السالم واألمن

'' '' ،الحكم '''' ،العدالة والمصالحة '' و''التنمية االقتصادية االجتماعية'' .اعتمد المشاركون ميثاقا
جمهوريا من أجل السالم والمصالحة الوطنية واعادة اإعمار ،فضال عن "اتفاق مبادئ بشأن نزع
السالح والتسريح واعادة اإدماج واإعادة إلى الوطن واالندماج في القوات النظامية لدولة أفريقيا

الوسطى'' وقعت عليه الحكومة االنتقالية والجماعات المسلحة .كما اتفق المشاركون  ،وفقا للمادة

 102من الميثاق الدستوري للمرحلة االنتقالية ،على أن يطلبوا من مؤتمر رؤساء دول وحكومات
المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا تمديد الفترة االنتقالية للسماح بإعداد واجراء االنتخابات

في ظل أفضل الظروف؛ وكان من المقرر أصال أن تجرى هذه االنتخابات قبل  15أغسطس
 .2015وتجدر اإشارة إلى أن االجتماع السابع لمجموعة االتصال الدولية بشأن جمهورية أفريقيا
الوسطى قد طلب من السلطات االنتقالية ،وكذلك من اللجنة الوطنية لالنتخابات ،اتخاذ اإجراءات

الالزمة بصورة عاجلة لتسريع العملية االنتخابية وتسهيل إجراء االنتخابات في اإطار الزمني

المتفق عليه .وبالمثل ،تم توجيه نداء لحشد موارد مالية إضافية للعملية االنتخابية .وفي وقت
االنتهاء من إعداد هذا التقرير ،بلغت الميزانية التقديرية لالنتخابات  43483745دوالر أمريكي؛

وبلغت التبرعات المقدمة  10606868دوالر أمريكي .ومن جانبها ،أجازت الدورة العادية ال 16
للمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا التي عقدت في نجامينا في  25مايو  2015برئاسة
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الرئيس إدريس ديبي إتنو ،التمديد الفني للعملية االنتقالية من أجل تمكين الحكومة االنتقالية من

تنظيم انتخابات ذات مصداقية وشفافة قبل نهاية عام .2015

 .143قدم المنتدى توصيات أخرى بشأن إضفاء األخالق على الحياة السياسية ،ومضمون

الدستور الجديد الذي يجري إعداده ،ورفع الحظر المفروض على األسلحة للسماح بإعادة انتشار
القوات المسلحة ألفريقيا الوسطى على كامل األراضي؛ واالستغالل العادل والشفاف للموارد

المعدنية والطبيعية في البالد؛ وانشاء لجنة للعدالة والحقيقة واإصالح والمصالحة؛ واضفاء الطابع
الرسمي وتسجيل اثنين من األعياد اإسالمية الرئيسية في التقويم الوطني للعطالت العامة .وفي
كلمتها الختامية ،تعهدت رئيسة الدولة للمرحلة االنتقالية ،كاثرين سامبا بانزا ،بإنشاء آلية لتنفيذ

ومتابعة التوصيات والق اررات التي يريد المندوبون أن تكون ملزمة.

 .144عقد المنتدى في سياق يتسم بوضع أمني وانساني ال يزال يبعث على القلق ،حسبما أشار

إلى ذلك االجتماع السابع لمجموعة االتصال الدولية بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى .والتزال
الجماعات المسلحة نشطة في عدة مناطق من البالد وترتكب أعمال العنف .وينبغي أن يؤدي

تنفيذ اتفاق نزع السالح والتسريح واعادة اإدماج واإعادة إلى الوطن الذي تم توقيعه في عقب
منتدى بانجي ،إلى تحسين األمن على أرض الواقع .وقد ازداد عدد النازحين على المستوى

الوطني من  438,538شخصا إلى  436,256شخص في مايو  .2015وقج سجلت حركات
عودة متواضعة إلى غرب البالد ،في محافظات أوهام ،أوهام بندي وبانجي .ولكن الوضع العام ال
يزال يبعث على القلق البالغ  .إذ أن  2.7ماليين شخص ،أي نصف عدد السكان ،في حاجة إلى
مساعدات إنسانية .وبلغت االحتياجات التمويلية لخطة االستجابة اإنسانية ما قيمته  613مليون

دوالر عام  .2015وفي منتصف مايو  ،2015تم الحصول على مبلغ  110مليون دوالر فقط
وهو ما يمثل  %18من االحتياجات .وال تزال الجماعات المسلحة التي تسيطر حتى اآلن على
العديد من مناطق البالد تعوق وصول العناصر الفاعلة في المجال اإنساني إلى المحافظات .وقد

أوصى منتدى بانجي بنزع السالح الفوري للجماعات المسلحة ،وحرية تنقل األشخاص ،وازالة

الحواجز واحترام القانون اإنساني الدولي.

 .145شهدت األوضاع االقتصادية والمالية بعض التحسن .ويرجع ذلك إلى استعادة األمن
تدريجيا في بانجي ،وكذلك إلى تأمين الممر الذي يربط بين بانجي والحدود مع الكاميرون .وخالل

اجتماعها السابع ،دعت مجموعة االتصال الدولية بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى السلطات
االنتقالية إلى التنفيذ الدؤوب لإلصالحات المتعلقة بالمالية العامة ،وكذلك تنشيط اإطار الدائم
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للتشاور بين القطاعين العام والخاص .وحثت مجموعة االتصال الدولية بشأن جمهورية أفريقيا

الوسطى الشركاء الدوليين على تقديم دعم إضافي للميزانية لتغطية العجز الحالي ،الذي يبلغ 60

مليار فرنك أفريقي.

 .146تواصلت جهود التنسيق بين أعضاء المجتمع الدولي لدعم العملية االنتقالية في جمهورية
أفريقيا الوسطى .وخالل اجتماعها المنعقد في ب ارزافيل في  16مارس ،رحبت مجموعة االتصال

الدولية بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى بالتزام سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى بالعملية االنتقالية

وحثتها على المثابرة في جهودها الرامية إلى تعزيز الحكم الرشيد والمصالحة الوطنية ،دون
التضحية بالبحث عن الحقيقة عن جرائم الماضي ومحاربة اإفالت من العقاب .وأكد االجتماع

على احترام الميثاق الدستوري للمرحلة االنتقالية ،بما في ذلك مسألة عدم أهلية العناصر الفاعلة
السياسية التي وقعت عليها عقوبات من قبل مجلس السلم واألمن ومجلس األمن وكذلك السلطات

االنتقالية .كما تم تناول مسألة نزع السالح والتسريح واعادة اإدماج واصالح القطاع األمني.

 .147واصلت المفوضية دعمها للعملية االنتقالية .وباإضافة إلى الدعم الذي قدمته لعقد المنتدى
وتنظيم اجتماعات مجموعة االتصال الدولية بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى ،اضطلعت بالعديد
من األنشطة .وتجدر اإشارة في هذا الصدد إلى أنها نظمت  ،جنبا إلى جنب مع األمانة العامة

للمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ،اجتماعا للنساء في أفريقيا الوسطى ،في بانجي في الفترة

من  13-12مايو  ،2015من أجل وضع خارطة طريق تراعي منظور الجنسين لدى تنفيذ
توصيات منتدى بانجي .وعالوة على ذلك ،تواصل المفوضية تنفيذ مشروع دعم الوقاية والتصدي

للعنف الجنسي في جمهورية أفريقيا الوسطى "الذي تقوده على أرض الواقع منظمة " أطباء أفريقيا"
غير الحكومية األفريقية منذ نوفمبر  ،2014بهدف تقديم الدعم إلى  1000من ضحايا العنف
الجنسي ،معظمهم من النساء واألطفال ،في مناطق باوا ،وكاجا باندورو وبانجي .وأتاح هذا

المشروع إعادة تأهيل مركزين صحيين في باوا وكاجا باندورو وتوفير معدات طبية للحاالت
الطارئة ومستلزمات طبية ،فضال عن تقديم الدعم النفسي لضحايا العنف .وأخيرا ،تقوم المفوضية

بوضع اللمسات األخيرة على الترتيبات الالزمة لصرف مساهمة مالية قدرها  500.000دوالر

أمريكي لدعم العملية االنتخابية.

 .148مع انعقاد منتدى بانجي الوطني ،تم اجتياز مرحلة هامة في عملية تحول واستقرار الوضع
في جمهورية أفريقيا الوسطى .ومن المهم أن تسعى جميع األطراف المعنية في أفريقيا الوسطى
بحزم على تنفيذ توصيات المنتدى .ويثني المؤتمر على هذا التطور اإيجابي ويشجع العناصر
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الفاعلة في جمهورية أفريقيا الوسطى على المثابرة في جهودها .ومن المهم أيضا أن يؤكد المؤتمر

على ضرورة اإسراع بالعملية االنتخابية واحترام أحكام الميثاق الدستوري للمرحلة االنتقالية ،بما في
ذلك األحكام المتعلقة بعدم أهلية المسؤولين عن المرحلة االنتقالية واألفراد الخاضعين لعقوبات
دولية .ويجدد المؤتمر تقديره لبلدان االقليم والمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ،وكذلك
للشركاء الثنائيين والدوليين لدعمهم جمهورية أفريقيا الوسطى ويحثهم على االستمرار في إبداء

التضامن مع هذا البلد .وأخيرا ،يحث المؤتمر مفوضية االتحاد األفريقي ،بما في ذلك من خالل
بعثة االتحاد األفريقي إلى وسط أفريقيا وأفريقيا الوسطى ،على مواصلة دعم العملية الجارية في

جمهورية أفريقيا الوسطى.

م) جيش الرب للمقاومة
 .149اليزال جيش الرب للمقاومة يشكل تهديدا كبي ار للسالم واالستقرار اإقليمي  ،كما أنه

يواصل المداهمة ،والنهب ،والقتل وخطف وتهجير المدنيين في األجزاء الجنوبية الشرقية النائية من

جمهورية أفريقيا الوسطى وشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية .أمتدت أنشطته

إلى

المناطق النائية على الحدود الثالثية بين جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان والسودان،

حيث تشير التقارير إلى أن جوزيف كوني ،زعيم المجموعة وكبار القادة اآلخرين قد أقاموا مالذا
آمنا  .تتركز أنشطة جيش الرب للمقاومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في المناطق الغربية من
جارامبا ناشيونال بارك ،وتمتد إلى حدود جمهورية أفريقيا الوسطى  ،حيث تصطاد مختلف

المجموعات المنشقة الفيلة للحصول على العاج ،وتقوم

بغاراة على القرى لنهب اإمدادات

األساسية واختطاف المدنيين لحمل غنائمها  .تواصل المجموعة ارتكاب االستعباد الجنسي للنساء
والفتيات ،والتي ال تزال مخطوفة قسريا ،بمن فيهم األطفال ،الرتكاب الجرائم وتوفير العمالة

القسرية لدعم قادة جيش الرب للمقاومة.
 .150ومن أجل الحفاظ على قوة الدفع الحالية ضد جيش الرب للمقاومة ،قام المبعوث الخاص
لالتحاد األفريقي لمسائل جيش الرب للمقاومة  ،الجنرال جاكسون كيبرونو توي ،بزيارة ميدانية إلى
مقر قطاع فريق العمل اإقليمي في يامبيو بجنوب السودان ،في  26مارس عام  ،2015حيث

أشرف على تولي فريق العمل اإقليمي زمام األمور  ،وقام بأنشطة أخرى تهدف إلى تعزيز فعالية

عمليات مكافحة جيش الرب للمقاومة  .كما زار قطاعات فريق العمل اإقليمي في ان از ار ( جنوب

السودان) ،وأوبو(جمهوالبة أفريقيا الوسطى ) ودونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) ،في 27

مارس عام  ،2015لتقييم الجهود الجارية ضد جيش الرب للمقاومة  .في إطار التعاون بين
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االتحاد األفريقي واألمم المتحدة حول جيش الرب للمقاومة ،قام المبعوث الخاص والممثل الخاص
لمأمم المتحدة ألفريقيا الوسطى ،األستاذ عبد هللا باتيلي ،من  20إلى  22أبريل  ،2015بزيارة

مشتركة إلى أوغندا ،للتشاور مع السلطات المختصة و أصحاب المصلحة اآلخرين حول تنفيذ

والية مبادرة التعاون اإقليمي ضد جيش الرب للمقاومة .كما تم بذل جهود تجاه المجتمع الدولي
للحفاظ على دعمها للمبادرة .

 .151في هذه األثناء ،على الجبهة العسكرية ،قامت جميع وحدات فريق العمل اإقليمي ،
باستثناء تلك القادمة من جمهورية أفريقيا الوسطى  ،بعمليات هجومية ضد جيش الرب للمقاومة

في جمهورية أفريقيا الوسطى ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،بدعم من القوات الخاصة األمريكية.

وقد شددت العمليات المنسقة والمتزامنة التي بدأت في أبريل  ،2015على طول حدود جمهورية
أفريقيا الوسطى و جمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك على حدود جنوب السودان ،الضغط على
جيش الرب للمقاومة ،كما انها استهدفت قيادة المجموعة .ركزت العمليات ايضا على حماية
المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات اإنسانية إلى السكان المعرضين للخطر في المناطق

المتضررة .تم إضعاف جيش الرب للمقاومة على نحو كبير وتم إرغامه على البقاء فقط على قيد
الحياة ،مما أدى إلى انخفاض نسبي في أعمال العنف ضد المدنيين وخلق بيئة مواتية للمنظمات

اإنسانية لتقديم المساعدات بأمان إلى الفئات الضعيفة من السكان في المناطق المتضررة .مع

التأكيد األخير لهوية أوكوت أوديامبو ،القائد األسبق الثاني في جيش الرب للمقاومة ،من خالل

اختبارات الحمض النووي التي أجريت على رفاته التي استخرجت من جمهورية أفريقيا الوسطى،
فإن جوزيف كوني يبقى اآلن هو القائد

الوحيد المتهم الذي ال يزال على قيد الحياة على قيادة

جيش الرب للمقاومة .إنه يتحلى بالمرونة و يحاول إعادة تنظيم هيكل قيادة جيش الرب للمقاومة.

 .152وعلى الرغم من التقدم الهائل الذي أحرز ،فإنه يمكن لجيش الرب للمقاومة استغالل
التحديات التي تواجهنا لمواصلة البقاء على قيد الحياة وتوسيع نطاق عملياته في جمهورية أفريقيا

الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية  .إن وجود المساحات غير المحكومة في االجزاء النائية
من هذه الدول يوفر الفرص لكوني إعادة تنظيم واستئناف هجمات واسعة النطاق ضد المدنيين،
كما رأينا في منطقة أويلي العليا من جمهورية الكونغو الديمقراطية ،وأجزاء من جنوب شرق

جمهورية أفريقيا الوسطى ،ويمكن أيضا أن يجذب التحالف االنتهازي مع جماعات التفكير

المتطرف
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 .153في ضوء هذه الخلفية ،قد يرغب المؤتمر العام في أن يرحب بالتقدم المحرز في القضاء
على جيش الرب للمقاومة ،وتشجيع البلدان األعضاء في مبادرة التعاون اإقليمي ضد جيش الرب

للمقاومة على مواصلة التحلي بنفس االلتزام في السعي لتحقيق األهداف المرسومة ،والدعوة لتعزيز
الدعم لوحدات فريق العمل اإقليمي  .قد يرغب المؤتمر أيضا في التأكيد على أهمية التعجيل
بالجهود الموجهة نحو تأهيل المناطق والسكان المتضررين.
ن)  بوكو حرام
 .154نظمت الدورة العادية األخيرة لمؤتمر االتحاد على خلفية البيان الذي اعتمده االجتماع ال ـ ـ ـ ـ
 484لمجلس السلم واالمن  ،المنعقد في  29يناير  ،2015على مستوى رؤساء الدول والحكومات

حول التهديد الذي تشكله جماعة بوكو حرام اإرهابية  .أذن مجلس السلم واألمن في هذا البيان
بنشر القوة المشتركة المتعددة الجنسيات التي شكلتها الدول األعضاء في لجنة حوض بحيرة

تشاد وبنين للقضاء على بوكو حرام ،لفترة أولية مدتها اثنا عشر شه ار ولقوة يمكن أن ترتفع إلى
 7500من األفراد العسكريين وغيرهم.

 .155تميزت الفترة قيد االستعراض بالجهود المتواصلة لتفعيل القوة المشتركة المتعددة الجنسيات

 .ونتيجة لمتابعة نتائج االجتماع الوزاري في نيامي في  20يناير  ،2015والذي جمع بين الدول
األعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد وبنين وبيان مجلس السلم واألمن

في  29يناير

 ،2015عقدت المفوضية اجتماعا للخبراء الستكمال مفهوم العملية من أجل القوة المشتركة
المتعددة الجنسيات وغيرها من الوثائق ذات الصلة .عقد االجتماع في ياوندي ،الكاميرون ،من 5

إلى  7فبراير عام  ،2015وجمع الخبراء من الدول األعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد وبنين

 ،واالتحاد االفريقي ،واآلليات اإقليمية ذات الصلة والشركاء  .طور الخبراء واعتمدوا مفهوم

العملية من أجل القوة المشتركة المتعددة الجنسيات .تشمل منطقة العمليات للقوة المشتركة المتعددة
الجنسيات مختلف المناطق في البلدان المتضررة ،ومن خاللها تكون وحدات القوة المشتركة
المتعددة الجنسيات تعمل بحرية  .وتم أيضا تحديد مجال االهتمام على نحو أكبر من مجال

العمليات  .ويعتمد

مفهوم دعم البعثة على توفير خدمات متكاملة للقوة المشتركة المتعددة

الجنسيات من قبل الدول األعضاء في لجنة بحيرة أتشاد وبنين .وعالوة على ذلك ،ستقوم

المفوضية و لجنة بحيرة أتشاد وبنين بإنشاء خلية استراتيجية مسؤولة عن تنسيق وادارة الدعم
اإضافي للقوة المشتركة المتعددة الجنسيات .وقد تم االتفاق على عدد من الهياكل بشأن القيادة

والسيطرة والتنسيق .تم االتفاق على إنشاء مقر عملياتي للقوة المشتركة المتعددة الجنسيات في
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نجامينا ،تشاد  -تم افتتاحه في

 25مايو  .2015وتعمل للقوة المشتركة المتعددة الجنسيات

تحت قيادة مركزية و هيكل التحكم للدول األعضاء في لجنة بحيرة أتشاد وبنين تحت سلطة قائد

القوة  .عقد اجتماع التخطيط والمتابعة في نجامينا من  23إلى  27فبراير عام  ،2015لتطوير

الممفهوم العام لمستوى العملية  .اجتمع الخبراء من الدول األعضاء في لجنة بحيرة أتشاد وبنين
واالتحاد األفريقي والشركاء فى انجامينا

من 20إلى  24مايو  ،2015الستكمال الوثائق

التشغيلية اإضافية للقوة المشتركة المتعددة الجنسيات .في غضون ذلك ،أقر مجلس السلم واألمن

في جلسته المنعقدة في  3مارس  2015استراتيجية .المفهوم العام للعمليات  .ورخص أيضا بزيادة

في القوة المشتركة المتعددة الجنسيات من العدد األول وهو  7500إلى  10،000من األفراد
العسكريين وغيرهم.
 .156خالل الفترة قيد االستعراض ،تم إحراز تقدم ملحوظ نحو القضاء على جماعة بوكو حرام
اإرهابية .استعادت بلدان المنطقة عددا من المواقع التي كانت تحتلها جماعة بوكو حرام اإرهابية

وأنقذت مئات المدنيين ،بمن فيهم النساء واألطفال ،الذين تم اختطافهم من قبل المجموعة .ومع

ذلك ،واصلت جماعة بوكو حرام اإرهابية تنفيذ هجمات تستهدف المدنيين وقوات الدفاع واألمن
في نيجيريا ،وكذلك في البلدان المجاورة .في نهاية أبريل  ،2015هاجمت جماعة بوكو حرام
وحدة النيجر المنتشرة على جزيرة كارامجا ،على بحيرة تشاد ،مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود

واصابة آخرين .

 .157في  16فبراير  ،2015عقدت في ياوندي دورة استثنائية للمجموعة االقتصادية لدول
وسط أفريقيا و مجلس السلم واألمن في وسط أفريقيا العتماد استراتيجية إقليمية لمكافحة جماعة
بوكو حرام اإرهابية .شارك االتحاد في االجتماع .قررت القمة تقديم مساعدات طارئة للبلدين بما

في ذلك الموارد المالية البالغة  50مليار فرنك أفريقي .كما أعربت عن التزام المجموعة االقتصادية
لدول وسط أفريقيا بالتعاون الكامل وعلى جميع المستويات مع المجموعة االقتصادية لدول غرب

أفريقيا ،بما في ذلك عقد لقاء قمة بين المنظمتين ،لتبني استراتيجية مشتركة لمحاربة جماعة بوكو

حرام .كما تجدر اإشارة إلى أن نيجيريا قد تعهدت بالمساهمة بمئة  100مليون دوالر في إطار
المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا في المساهمة في مكافحة بوكو حرام.

 .158في بالغ بتاريخ  3مارس  ،2015حث مجلس السلم واألمن مجلس األمن الدولي ،في
أعقاب المصادقة على المفهوم العام للعمليات االستراتيجية للقوة المشتركة المتعددة الجنسيات
على اعتماده على الفور ،بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ،وهو قرار من شأنه
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الموافقة على نشر القوة المشتركة المتعددة الجنسيات وتمكين توفير دعم مستدام ومرن وقابل للتنبؤ

للقوة المشتركة المتعددة الجنسيات .تم اتخاذ عدد من خطوات المتابعة في هذا الصدد من قبل

كل من المفوضية والدول األفريقية األعضاء في مجلس األمن الدولي  (A3).في نهاية المطاف،
تم االتفاق على وضع العملية قيد االنتظار ،مع مزيد من المراجعة من قبل مجلس السلم واألمن
على أساس التوصيات الصادرة عن مجلس السلم واألمن .ردا على النداء الذي وجهه مجلس

السلم واالمن  ،قدمت المملكة المتحدة مساهمة قدرها  8ماليين دوالر لدعم القوة المشتركة
المتعددة الجنسيات.

بدأت المفوضية المناقشات مع االتحاد األوروبي من أجل توفير تمويل

بمبلغ  50مليون يورو لدعم القوة المشتركة المتعددة الجنسيات  ،في إطار المرفق األفريقي للسلم

 .وعالوة على ذلك ،وكجزء من دعمه للبلدان المتضررة ،قام مفوض السلم واألمن ،باالشتراك مع
ممثلي األمم المتحدة الخاصين لوسط وغرب أفريقيا ،بزيارة المنطقة من  26إلى 29مايو

 .2015وقد اغتنم هذه الفرصة إطالق مقر القوة المشتركة المتعددة الجنسيات باالشتراك مع
األمين التنفيذي للجنة بحيرة أتشاد وبنين .

 .159وقد يرغب المؤتمر في تجديد إدانة االتحاد االفريقي القوية للفظائع التي ارتكبتها جماعة

بوكو حرام اإرهابية ،والتضامن مع البلدان المتضررة والحكومات والشعب  .قد يود المؤتمر أن

يثني على الدول األعضاء في لجنة بحيرة أتشاد وبنين لاللتزامها بنهج إقليمي منسق نحو

القضاء على جماعة بوكو حرام اإرهابية  ،ويرحب في هذا الصدد ،باعتماد المفهوم العام
لعمليات القوة المشتركة المتعددة الجنسيات

والجهود الالحقة األخرى .قد يرغب المؤتمر في

تشجيعهم على مواصلة جهودهم الرامية إلى التفعيل الكامل للقوة المشتركة المتعددة الجنسيات.

قد يود المؤتمر أن يعرب عن تقديره للمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ونيجيريا لمساهمتهما
المالية في مكافحة بوكو حرام ،وكذلك لالتحاد األوروبي والمملكة المتحدة لدعمهما القيم ،ويدعو

إلى مزيد من الدعم للجهود الجارية .قد يرغب المؤتمر في التأكيد على ضرورة استكمال العمليات
العسكرية واألمنية التي تشتد الحاجة إليها مع بذل جهود متواصلة من أجل تحسين سبل العيش

والتعليم وخلق فرص العمل ،فضال عن حماية حقوق اإنسان ،من أجل التصدي بفعالية للتهديد

الذي يشكله بوكو حرام.

س)  كوت ديفوار
 .160يتجه الوضع السياسي في كوت ديفوار إلى التطبيع المستدام .وقد تم استئناف الحوار
بين الحكومة والمعارضة ،بعد تعثره بسبب

صعوبات ناتجة عن احتجاز بعض الشخصيات
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الموالية للنظام القديم بغية محاكمتها  ،في ضوء االنتخابات الرئاسية المقبلة في أكتوبر .وتحسبا

لهذه االنتخابات ،قررت الحكومة في ابريل عام  2015وضع نظام تمويل األحزاب السياسية.
تشمل اللجنة المستقلة لالنتخابات ممثلي القوى الحية وتتمتع على هذا النحو ،بتوافق واسع.
وقد تحسن الوضع األمني بشكل ملحوظ .و مكن هذالتطور عملية األمم المتحدة في كوت ديفوار

من الحد من القوة العاملة لديها في ضوء انسحاب تدريجي .وقد شهدت عملية نزع السالح
والتسريح واعادة اإدماج تقدما كبيرا .أكثر من  46،000مقاتل سابق ،أي  ٪62من األفراد الذين
تم إحصاؤهم  ،تم دمجهم في الحياة االجتماعية واالقتصادية .من المتوقع أن تكتمل العملية في
يونيو  .2015تم تحقيق تقدم مشجع ،فيما يتعلق بإصالح القطاع األمني .يتواصل تحقيق تقدم

كبي ار على طريق المصالحة الوطنية .وأخيرا ،يستمر االقتصاد اإيفواري في تحقيق نمو قوي.

 .161قد يرحب المؤتمر بالتطور اإيجابي المستمر في الوضع في كوت ديفوار ويشجع
السلطات اإيفوارية وأصحاب المصلحة اآلخرين على المثابرة في جهودهم .وبشكل أكثر تحديدا،

فإن المؤتمر قد يؤكد على االهمية التي تكتسيها انتخابات اكتوبر المقبل وعلى ضرورة العمل
على تنظيمها الناجح بالنسبة لجميع الفاعلين اإفواريين .
ع) ليبيريا
 .162هيمنت على الوضع في ليبيريا  ،الجهود المبذولة الحتواء ومنع فيروم مرض اإيبوال
القاتل والتعافي منه والذي هدد بتقويض التقدم المحرز نحو إعادة اإعمار واالنتعاش بعد انتهاء

النزاع  .مكنت الجهود المبذولة ،ليبيريا من إعالن خلوها من فيروس مرض اإيبوال في  9مايو
عام  .2015ساهم االتحاد االفريقي ،بشكل ملحوظ  ،من خالل بعثة دعم االتحاد األفريقى
لمكافحة تفشى األيبوال فى غرب أفريقيا المنتشرة في سبتمبر  ،2014في تحقيق هذا اإنجاز.

على العموم  ،ساهمت أفريقيا ب 822من العاملين الصحيين المتطوعين من مختلف البلدان
األفريقية ،بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية واثيوبيا وكينيا ونيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا

وتنزانيا وأوغندا .وفر دعم االتحاد األفريقى لمكافحة تفشى األيبوال فى غرب أفريقيا التدريب لعدد
يبلغ  2.227من العاملين في المجال الطبي الدوليين والمحليين في مجال فن التعامل مع فيروس

اإيبوال .في غينيا وسيراليون المجاورتين  ،تحسنت الظروف على نحو مماثل ،ونأمل أن يخطو
البلدان قريبا خطوات محمودة على طريق القضاء على الفيروس القاتل.
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 .163تتواصل حالياجهود ما بعد االنتعاش من اإيبوال في ليبيريا في محاولة الصالح االقتصاد

وتمكين جميع القطاعات ،وبخاصة الصحية ،من العودة إلى مسارها الصحيح .تم أيضا أستئناف

جهود بناء السالم وبناء الدولة بما أن الشركاء الدوليين شرعوا في تقديم الدعم اإنمائي لحكومة

ليبيريا لمرحلة ما بعد اإيبوال .بعض شركات الطيران الدولية مثل الخطوط االيفوارية و الخطوط

الجوية الكينية استأنفت أو
.وضعت

الحكومة

بدأت األعمال التجارية ويتوقع أن يحذو اآلخرون حذوها قريبا

منذ مارس  2015برنامج اإنتعاش االقتصادي واالجتماعي الذي هو

استراتيجية لالنتعاش االقتصادي واالجتماعي والصحي لمابعد اإيبوال والموجه نحو تنفيذ أجندة

القرن المتوقفة على المدى المتوسط والطويل لبرنامج التنمية التحويلية .وقد قامت بجهود
المصالحة الوطنية وعملية مراجعة الدستور .
 .164وعالوة على ذلك ،فإن العملية المبكرة لبعثة األمم المتحدة في ليبيريا ،التي سيتم االنتهاء

منها في يوليو  ،2016هي جارية اآلن  .في ذلك التاريخ  ،قد يكون جميع أفراد الجيش قد تم

سحبهم تماما ،مخلفين وراءهم ،مكونة الشرطة والموظفين اإداريين الذين يبلغ عددهم ما
مجموعه  ،3.750حتى ذلك الوقت قد تعتبر ليبيريا مستقرة تماما تخضع لموافقة مجلس األمن
التابع لمأمم المتحدة .وضعت البعثة وحكومة ليبيريا خططا وبرامج مشتركة لتسهيل عملية انتقال

ناجحة .وقد يكون دعم الشركاء الدوليين  ،في هذا الصدد ،مع ذلك ،مفيدا في ضمان انتقال

سلمي ،والحفاظ على مناخ االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي تجاه االنتخابات العامة

عام .2017

 .165قد يود المؤتمر أن يرحب بالقضاء على فيروس مرض اإيبوال في ليبيريا ،وأثني على
السلطات الوطنية وشركائها ،بما في ذلك االتحاد األفريقي واألطراف الدولية الفاعلة  --لما قدموه

من دعم .قد يرغب المؤتمر في أن يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المعزز إلى ليبيريا

لتمكينها من تعزيز المكاسب التي تحققت وتتعافى تماما من وباء اإيبوال .أخيرا ،قد يرغب

المؤتمر في دعوة الجهات المعنية الليبيرية إلى ان ال تدخر جهدا في تهيئة الظروف التي تؤدي
إلى النجاح في إجراء االنتخابات العامة عام .2017
ف)غينيا
 .166يتميز الوضع في غينيا بالخالف القائم بين الحكومة والمعارضة حول الجدول الزمني

لالنتخابات الرئاسية والمحلية .وفي هذا الصدد ،أشارت اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات إلى
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أنها تستطيع إجراء االنتخابات المحلية إذا توفرت الزروف المناسبة .ولكن في ظل الصعوبات التي

تتم مواجهتها ،فضلت اللجنة تأجيل االنتخابات إلى عام  .2016ترى المعارضة أن المستشارين

البلديين الحاليين مقربون من السلطة وتخشى أن يؤثروا على سير االنتخابات الرئاسية إذا تم تنظيم

هذه األخيرة قبل االنتخابات البلدية  .ترفض الحكومة هذه الحجة ،مبرزة كون المعارضة فازت في

جميع بلديات العاصمة ،كوناكري ،الخمس في االنتخابات البرلمانية بنفس المجالس المحلية
وأنه ينبغي إجراء االنتخابات الرئاسية في الوقت المناسب لتجنب وجود فراغ دستوري.

 .167أدى هذا الوضع إلى مظاهرات للمعارضة والى اشتباكات مع قوات األمن ،مما أسفر عن
سقوط عدد من القتلى في صفوف المعارضة واصابة العديد بجروح في صفوف المتظاهرين

وقوات األمن على حد سواء .باإضافة إلى ذلك ،تقاطع المعارضة  ،منذ أبريل  ،2015أعمال

الجمعية الوطنية .التقى الرئيس ألفا كوندي في  8مايو  ،2015مع المنسقة الوطنية للحوب الحاكم
السيدة نانتو شريف وفي  20مايو  ،2015زعيم المعارضة ،السيد سيلو دالين ديالو .وفي أعقاب

هذين االجتماعين  ،وعد الرئيس كوندي يدراسة مطالب المعارضة .أصدر تعليماته في رسالة الى
رئيس الوزراء في  25مايو  ،2015بتنظيم حوار مع المعارضة تحت رعاية وزير العدل ،من
أجل إيجاد حل لمأزمة الراهنة و تنظيم االنتخابات في مناخ هادئ.

 .168تأثرت جهود االنتعاش االجتماعي واالقتصادي سلبا من جراء وباء اإيبوال .ساهم االتحاد
األفريقي إلى جانب الجهات الفاعلة الدولية األخرى في مكافحة هذا الوباء ،من خالل نشر بعثته

عنصر يوجدون حاليا في غينيا .في وقت االنتهاء من
ا
لدعم مكافحة االيبوال ،والتي من بينها 82
هذا التقرير ،تراجعت بشكل ملحوظ جدا حاالت التلوث .
 .169قد يشجع المؤتمر أصحاب المصلحة في غينيا على التوافق بسرعة على النهج الذي
ينبغي اتباعه من أجل تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها بفضل اتفاق  3يوليو  ،2013وتسهيل

إجراء االنتخابات المقبلة بنجاح  .من ناحية أخرى ،فإن المؤتمر قد يوجه نداء إلى المجتمع الدولي

لمواصلة الدعم المقدم لغينيا بغية تمكين البالد من التصدي بفعالية لتأثير وباء اإيبوال.
ص) غينيا بيساو

 .170كان انعقاد المائدة المستديرة للمانحين في  25مارس  2015في بروكسل أبرز االحداث
التي ميزت المرحلة قيد البحث .شارك في هذه المائدة أكثر من سبعين  70وفدا يمثلون دوال عديدة

ومؤسسات إقليمية ودولية  ،من بينها االتحاد األفريقي .بلغت المساهمات التي أعلن عنها
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الشركاء الثنائيون والمتعددوا األطراف ،على أساس  200مشروع قدمت من قبل سلطات غينيا-

بيساو ،مليا ار ونصف يورو للفترة  .2020-2015تتمثل األولوية اآلن في تسريع صرف األموال
التي تم التعهد بها  .في هذا الصدد ،يجري حاليا إنشاء بنية مؤسسية كاملة على مستوى الدولة

لمتابعة إطالق وتنفيذ هذه المشاريع وبالتالي طمأنة الشركاء الدوليين على القدرة االستيعابية للبلد.
 .171في الوقت نفسه ،تم اتخاذ العديد من اإجراءات لتعزيز اإدارة االقتصادية .وهكذا اتخذت

الحكومة تدابير لتأمين الموارد الطبيعية للبلد وعلقت أي استغالل األخشاب خالل السنوات
الخمس  5القادمة  .وعالوة على ذلك ،اغتنمت الحكومة فرصة اإطالق ،في  17أبريل عام

 ،2015للحملة التسويقية لبيع جوز الكاجو لعام  ،2015لتعلن أن كيلوغ ارم من الكاجو سيتم
تسويقه ب ـ ـ ـ ـ ـ  300فرنك إفريقي ،بدال من  250فرنك إفريقي في عام  .2014و ينبغي ،أخيرا،

مالحظة زيادة بنسبة  %60في اإيرادات الضريبية للدولة خالل الربع األول من عام .2015
تشكل هذه الزيادة "بالون أوكسيجين " ال يستهان به بالنسبة للحكومة وستمكنها من مواجة العديد

من المواعيد النهائية.

 .172في نفس الوقت أظهرت الحكومة تصميمها  ،على بدء وتنفيذ إصالح قطاع الدفاع

واألمن .وهكذا ،بعد اعتماده من قبل الحكومة ،تم التوقيع على مشروع مرسوم قانون بإنشاء
الصندوق الخاص للمعاشات التقاعدية من قبل رئيس الجمهورية في  27أبريل عام .2015

ومن المقرر أن تبدأ عملية التسريح في يونيو  . 2015ومن المخطط تسريح  2. 191من
عناصر قوات الدفاع واألمن ،بما في ذلك  25من الجنراالت ،سيتم تسريحهم في غضون

السنوات الخمس  5القادمة .وستتكون المجموعة األولى من  500عنصر ،من بينهم الرئيس

السابق للقوات المسلحة لغينيا بيساو الجنرال أنطونيو إندجاي.

 .173يعرب المؤتمر عن ارتياحه للتقدم الذي يتم تسجيله في غينيا بيساو ويحث الحكومة
والعناصر الفاعلة األخرى على المثابرة في بذل هذه الجهود مع التركيز على اإدارة االقتصادية
واصالح قطاع األمن .يعرب المؤتمر أيضا عن ارتياحه لنجاح الطاولة المستديرة للمانحين ويدعو
جميع الشركاء المعنيين إلى أن يجسدوا بسرعة وعودهم بتقديم يد المساعدة.
ق) بوركينا فاسو
 .174بقي الوضع في بوركينا فاسو مستق ار بشكل عام ،حيث تميز بمواصلة الجهود الرامية إلى
نجاح عملية االنتقال بعد استقالة الرئيس بليز كمباوري نتيجة المظاهرات الشعبية التي حدثت في
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 30و  31أكتوبر  .2014في  11فبراير  ،2015قام رئيس المرحلة االنتقالية بتعيين رؤساء

اللجان الفرعية وأعضاء لجنة المصالحة الوطنية واإصالحات الدستورية والسياسية والمؤسسية

المقررة بموجب المادة  18من ميثاق االنتقال المعتمد في  16نوفمبر  .2014تم من خالل هذه
التعيينات استكمال مساعي إنشاء المؤسسات المقررة في إطار المرحلة االنتقالية ،السيما رئيس

المرحلة االنتقالية ،والحكومة ،والمجلس الوطني لالنتقال.

 .175في  27يناير  ،2015وعلى أساس التوصيات التي قدمتها اللجة الوطنية المستقلة
لالنتخابات عقب المشاورات التي تم إجراؤها مع األحزاب السياسية والمجتمع المدني ،حددت
الحكومة ،خالل مجلس الوزراء ،الجدول الزمني المفصل لالنتخابات التي ستشكل نهاية المرحلة

االنتقالية .ستجري االنتخابات الرئاسية والتشريعية في  11أكتوبر  ،2015في حين أن االنتخابات

المحلية ستجري في  31يناير  .2016في  11فبراير  ،2015اعتمدت الحكومة المرسوم
المتضمن المراجعة االستثنائية للقوائم االنتخابية من  3مارس إلى  18مايو  .2015تم تقييم

الميزانية اإجمالية بمبلغ  54مليار فرنك أفريقي .تعهدت حكومة بوركينا فاسو ،بالرغم من الوضع
االقتصادي والمالي الصعب الذي تواجهه ،بتقديم مساهمة قدرها  25مليار فرنك أفريقي .وأعلنت
بعض الدول والمنظمات أيضا عن مساهمتها في هذه العملية .وبغرض ضمان المتابعة المنتظمة

لعملية االنتخاب ،أنشأت الحكومة االنتقالية لجنة توجيه برئاسة الوزير األول ،وكذا لجنة فنية
لمتابعة األنشطة العملية .وفيما يتعلق بتصويت البوركينابيين في الخارج ،أعربت سلطات المرحلة
االنتقالية عن عزمها على مواصلة الجهود التي شرعت فيها بغية تمكينهم من المشاركة الفعالة في

الحياة الديمقراطية لبالدهم ،السيما من خالل اتخاذ اإجراءات الضرورية لمشاركتهم في انتخابات

.2020

 .176أثار قانون االنتخابات الجديد المعتمد في  7إبريل  2015بأغلبية عالية للمجلس الوطني
لالنتقال ،والذي تم إصداره في  10إبريل من قبل رئيس المرحلة االنتقالية ،بعض التوتر في
بوركينا فاسو ،حيث أن النص الذي يقوم على أساس أحكام الميثاق األفريقي للديمقراطية

واالنتخابات والحكم ،ال يجيز لمأشخاص الذين دعموا محاولة التغيير غير الدستوري للحكومة

والذي يمس بمبدأ التناوب السياسي ،الترشح لالنتخابات ،وعليه فإنه يقصي أنصار الرئيس السابق
بليز كمباوري من انتخابات  .2015عقب التصويت على القانون الجديد ،قامت أحزاب األغلبية
السابقة بتعليق مشاركتها في لجنة تقصي الحقائق والمصالحة بحجة أنه ال يمكن أن تكون هناك
مصالحة وطنية في سياق يسوده اإقصاء .في هذا الصدد ،نظم المجتمع المدني واألحزاب
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السياسية للمعارضة السابقة وعناصر فاعلة أخرى في إطار االنتقال ،مسيرة في واجادوجو لدعم

قانون االنتخابات الجديد.

 .177قبل ذلك ،تجَّندت منظمات المجتمع المدني لالحتجاج ضد سلوك كتيبة األمن الرئاسي
التي قام عناصرها ،في  4فبراير  ،2015بمنع عقد أعمال مجلس الوزراء األسبوعي ،عقب نشوب
خالف مع الوزير األول إزاك زيدا ،المنتمي أيضا إلى نفس الهيئة ،والتي طالبت باستقالته .احتجت
عناصر هذه الكتيبة على بعض التعيينات في المناصب العسكرية العليا ،السيما رئيس األركان

الخاص لرئيس الجمهورية .قامت منظمات المجتمع المدني بمظاهرات للمطالبة بحل هذه الكتيبة

والتوحيد الكامل للقوات المسلحة البوركينابية .عقب عقد لقاء مع القادة العسكريين الرئيسيين وتدخل
الزعماء التقليديين والدينيين ،عاد الهدوء .اغتنم رئيس المرحلة االنتقالية فرصة هذه األزمة إجراء

مشاورات مع مختلف المسؤولين العسكريين.

 .178في سياق بيان مجلس السلم واألمن بتاريخ  18نوفمبر  ،2014واصل االتحاد األفريقي
بمعية المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واألمم المتحدة في إطار الفريق الدولي لمتابعة
ومرافقة المرحلة االنتقالية في بوركينا فاسو .عقد هذا الفريق ،الذي يضم البلدان المجاورة لبوركينا

فاسو وبلدان أفريقية أخرى وكذا الشركاء الثنائيين والمتعددي األطراف ،اجتماعه الثاني في
واجادوجو ،في  30مارس  .2015بهذه المناسبة ،سجل المشاركون بارتياح التقدم الذي يتم
تسجيله في تنفيذ عملية االنتقال ،وأبرزوا ضرورة تقديم المجتمع الدولي الدعم المالي الفني

واللوجيستي الالزم للسير الجيد للعملية االنتخابية واجراء االنتخابات في المواعيد المتفق عليها .أكد
المشاركون ،الذين أعربوا عن أملهم في دعم دولي إضافي ،على المسؤولية الخاصة للدول
األعضاء في االتحاد األفريقي وضرورة مساهمتها المالية إجراء االنتخابات ،في روح التضامن

األفريقي .من ناحية أخرى ،اتفق االتحاد األفريقي والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واألمم
المتحدة على التنشيط الكامل لتمثيل الفريق الدولي لمتابعة ومرافقة المرحلة االنتقالية في بوركينا

فاسو وتحقيق التعامل األفضل مع العناصر الفاعلة البوركينابية .عند استكمال التقرير الحالي،
كان االتحاد األفريقي والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واألمم المتحدة بصدد التخطيط
لزيارة مشتركة إلى بوركينا فاسو .باإضافة إلى ذلك ،واصل المبعوث الخاص لرئيسة المفوضية،
السيد آدم كوجو ،عضو هيئة الحكماء لالتحاد األفريقي ،مشاوراته مع أصحاب المصلحة

البوركينابيين وكذا بلدان المنطقة والشركاء.
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 .179بحث مؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،خالل دورته
العادية السابعة واألربعين ،المنعقدة في أك ار في  19مايو  ،2015الوضع في بوركينا فاسو .أكد
المؤتمر مجددا على أهمية مبدأ الشمولية الذي يجب أن يقود المرحلة االنتقالية والتحضير

لالنتخابات.
 .180فيما يتعلق بالوضع االقتصادي ،نسجل بارتياح الجهود التي تبذلها حكومة االنتقال في

إطار البرنامج االجتماعي واالقتصادي العاجل بالرغم من الوضع غير المواتي لذلك .خالل
اجتماعه الثاني ،أكد الفريق الدولي لمتابعة ومرافقة المرحلة االنتقالية في بوركينا فاسو على ضرورة

الدعم االقتصادي والمالي على المدى الطويل لتجاوز الصعوبات االجتماعية واالقتصادية التي
تواجهها بوركينا فاسو .وأكد أيضا على األهمية البالغة التي يكتسيها تحسين ظروف عيش السكان

وخاصة الشباب والنساء ،في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلم واألمن واالستقرار في بوركينا

فاسو بشكل مستدام.

 .181يعرب المؤتمر أيضا عن ارتياحه للتقدم الذي يتم تسجيله في قيادة المرحلة االنتقالية في
بوركينا فاسو ،السيما استكمال إنشاء مؤسسات االنتقال واإعالن عن الجدول الزمني لالنتخابات

والشروع في مراجعة القوائم االنتخابية .يشجع المؤتمر العناصر الفاعلة على المثابرة في بذل

الجهود في إطار االحترام التام للدستور وميثاق االنتقال وقانون االنتخابات .يدعو المؤتمر بشدة
المجتمع الدولي لتقديم الدعم الكامل المطلوب إجراء االنتخابات في المواعيد المحددة ،ويؤكد على

واجب الدول األعضاء في هذا الصدد باسم مبدأ التضامن األفريقي .يؤيد المؤتمر أيضا النداء
الذي وجهه الفريق الدولي لمتابعة ومرافقة المرحلة االنتقالية في بوركينا فاسو بغية تعبئة الدعم

الالزم لصالح بوركينا فاسو لتمكينها من مواجهة الظروف االجتماعية واالقتصادية الصعبة التي
تمر بها البالد.
ر) مالي
 .182تميزت الفترة قيد الدراسة باختتام محادثات السالم الشاملة بين الماليين -عملية السالم
للجزائر ،التي تم الشروع فيها في يوليو  ،2014بقيادة الوساطة الدولية التي تضم أربعة بلدان في
المنطقة (بوركينا فاسو ،وموريتانيا ،والنيجر ،وتشاد) ،والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا،

واالتحاد األفريقي ،واألمم المتحدة ،واالتحاد األوروبي ،ومنظمة التعاون اإسالمية ،مع الجزائر
كبلد رائد .عند نهاية المرحلة الخامسة واألخيرة للمحادثات ،المنعقدة من  17إلى  26فبراير
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 ،2015قدمت الوساطة لمأطراف الوثيقة التي تتضمن "االتفاق من أجل السالم والمصالحة في
مالي المنبثق عن عملية الجزائر" حتى توِّقع عليه باألحرف األولى في انتظار مراسيم التوقيع عليه
المقررة على أرض مالي.

 .183في  1مارس  ،2015وقعت الحكومة المالية وحركات منهاج الجزائر وأعضاء الوساطة
باألحرف األولى على االتفاق ،في حين امتنعت هيئة تنسيق حركات أزواد عن ذلك ،حيث طلبت

المزيد من الوقت الستشارة قاعدتها .أبرزت الوساطة ،بعد القيام بزيارة إلى كيدال في  17مارس،
وبعد االستماع إلى أعضاء هيئة تنسيق حركات أزواد ،أن مرحلة المفاوضات قد انتهت ودعت

حركة التنسيق إلى االنضمام إلى االتفاق .في  14مايو  ،2015وقعت هيئة تنسيق حركات أزواد
باألحرف األولى على اتفاق الجزائر عشية عقد مراسيم التوقيع في باماكو في  15مايو .2015
جرت مراسيم التوقيع على االتفاق بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات من بينهم الرئيس

روبيرت موجابي من زيمبابوي ،والرئيس الحالي لالتحاد األفريقي .وقعت على االتفاق الحكومة

المالية والحركات المسماة بمنهاج الجزائر وبعض العناصر المكونة لهيئة تنسيق حركات أزواد.

 .184يهدف االتفاق إلى توفير ظروف إحالل السلم العادل والمستدام من خالل المساهمة في
تحقيق االستقرار اإقليمي الفرعي وكذلك األمن الدولي .ويقوم االتفاق على عدد من المبادئ

وااللتزامات األساسية تتمثل في :احترام الوحدة الوطنية ،والسالمة الترابية ،وسيادة دولة مالي،

وكذلك شكلها الجمهوري وطابعها العلماني .فيما يتعلق بالترتيبات السياسية والمؤسسية ،السيما
الوضع القانوني لمناطق شمال مالي ،ينص االتفاق على إنشاء هندسة مؤسسية تمكن سكان

مختلف مناطق البالد ،وخاصة سكان الشمال ،من إدارة شؤونهم الخاصة على أساس مبدأ اإدارة

الحرة من خالل ضمان تمثيل أفضل لهؤالء السكان ضمن المؤسسات الوطنية .لتمكين المجتمعات

المحلية من االضطالع بالمهام الجديدة المنوطة بها ،تلتزم الدولة ،من بين إجراءات أخرى،

بالقيام ،حتى سنة  ،2018بإنشاء آلية تحويل  %30من إيرادات ميزانية الدولة إلى هذه
المجموعات المحلية .فيما يتعلق بالدفاع عن األمن ،يقترح االتفاق القيام بإجراءات عميقة تقوم

على مبادئ التوحيد ،والشمولية ،والتمثيل الكامل لجميع السكان الماليين ،وتوحيد القوات المسلحة

وقوات األمن ،واعادة االنتشار التدريجي للقوات التي يتم تشكيلها بهذه الطريقة .فيما يتعلق
بالتنمية ،ينص االتفاق على إعداد استراتيجية خاصة لتنمية المناطق الشمالية.

 .185اعتبا ار للدروس المستخلصة من فشل االتفاقات السابقة ،يتضمن االتفاق جزءا كامال خاصا
بالضمانات والمرافقة على المستوى الدولي .وعليه ،من المقرر إنشاء لجنة متابعة االتفاق برئاسة
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الجزائر ،تضم حكومة مالي ،والحركات الموقعة ،والوساطة .وبغرض تقييم االتفاق بشكل
موضوعي ،وتحديد وضع تنفيذ التزامات األطراف ،وكذلك تحديد المسؤوليات في حالة العرقلة ،تم

االتفاق على أن تقوم لجنة متابعة االتفاق بتعيين مالحظ مستقل .يقوم هذا األخير بنشر تقرير

واف كل أربعة شهور يتم فيه تحديد مستوى تنفيذ االلتزامات التي تم التعهد بها ،والعراقيل
المحتملة ،وتحديد المسؤوليات ،وتقديم التوصيات بشأن اإجراءات الواجب اتخاذها.

 .186في بيان صحفي نشرته غداة هذه المراسيم ،وامتدادا لبيان االجتماع الـ 496لمجلس السلم
واألمن ،المنعقد في  27مارس  ،2015أكدت مجددا رئيسة المفوضية الدعم الكامل لالتحاد
األفريقي لهذا االتفاق الذي يشكل وثيقة متوازنة تراعي مختلف جوانب األزمات المتكررة التي

شهدها شمال مالي واالنشغاالت الشرعية لمأطراف .وناشدت المكونات األخرى لهيئة تنسيق

حركات أزواد اختيار السالم والمصالحة نهائيا ،من خالل االنضمام دون تأخير إلى االتفاق.

وحثت المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل لتنفيذ االتفاق ،بما في ذلك من خالل توفير

الموارد الالزمة لهذا الغرض ،واذا اقتضى األمر ذلك ،اتخاذ اإج ارءات الضرورية إزاء كل هؤالء
الذين تعرقل أعمالهم عملية استعادة السالم وتعزيز المصالحة.
 .187وبالرغم من تسجيل تقدم ملموس على الجبهة السياسية ،إال أن الوضع األمني تميز
بمضاعفة الهجمات المسلحة واإرهابية على الجيش المالي والقوات الدولية ،وخاصة بعثة األمم

المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي ،كما تميز الوضع باالشتباكات بين

المجموعات المسلحة لشمال مالي خالل السداسي األول من السنة كما توسعت خالل هذه الفترة

الهجمات المسلحة واإرهابية إلى وسط البالد (منطقة موبتي) وجنوبها ،مثلما يعكسه الهجوم
اإرهابي ،الذي تبنته المجموعة اإرهابية المرابطون ،ضد مطعم في بماكو والذي َّ
خلف خمسة
قتلى واصابة عدد كبير بجروح  ،ليلة  6إلى  7مارس  .2015في  18مايو  ،2015أي بعد
ثالثة أيام فقط من التوقيع على االتفاق ،قتل ثالثة عسكريين ماليين في هجوم أو كمين

للمجموعات المسلحة في منطقة تمبكتو ،في حين تفاقمت التوترات بين مختلف المجموعات
المسلحة في منطقة جاو خالل شهر مايو للسيطرة على مدينة ميناكا .لتدهور الوضع األمني آثا ار

بشرية سلبية .تواجه المنظمات اإنسانية صعوبات كبيرة في الوصول إلى المواقع المعنية ،وأعمال

العنف المرتكبة ضد عناصرها ،وممتلكاتها وبنيتها التحتية .بين شهري فبراير وابريل ،2015

علقت  15منظمة إنسانية ،على األقل ،أنشطتها مؤقتا أو قامت بنقل جزء من موظفيها أو كلهم.
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 .188في إطار نشاطها في الساحل ،واصلت المفوضية ،بما في ذلك من خالل بعثة االتحاد
األفريقي إلى مالي والساحل ،الجهود الرامية إلى تنفيذ استراتيجية االتحاد األفريقي في منطقة

الساحل التي تم اعتمادها من قبل المجلس في  11أغسطس  .2014في هذا الصدد ،استضافت
بعثة االتحاد األفريقي إلى مالي والساحل ،في بماكو في  9مارس  ،2015االجتماع الخامس

لمأمانة الفنية للمنهاج الوزاري لتنسيق االستراتيجيات في الساحل كما بادرت ،واشتركت ،في عقد
االجتماع االفتتاحي للمجموعات المواضيعية للمنهاج الوزاري لتنسيق االستراتيجيات .واصلت
المفوضية أنشطتها في إطار عملية نواكشوط لتعزيز التعاون األمني وتفعيل المنظومة األفريقية

للسلم واألمن في منطقة الساحل والصحراء ،من خالل عقد االجتماع السابع لرؤساء أجهزة

المخابرات واألمن للمنطقة ،في الجزائر ،يومي  14و  15إبريل .فضال عن ذلك ،تواصل
المفوضية جهودها بغية تنفيذ اإعالن المعتمد من قبل قمة البلدان األعضاء في عملية نواكشوط،

المنعقدة في  18ديسمبر  ،2014في العاصمة الموريتانية .في هذا اإطار ،تم التركيز
بالخصوص على عقد اجتماع وزراء الدفاع واألمن لبلدان المنطقة الستكمال المفاهيم العامة

َّ
لعمليات الدوريات المشتركة والوحدات المختلطة ،وتحديد طرق أخرى للتعاون
المعزز ،وتفعيل
أمانة عملية نيامي.

 .189يعرب المؤتمر عن دعمه الكامل التفاق السالم والمصالحة في مالي والتزام االتحاد
األفريقي ،بصفته ضامن االتفاق ،باالضطالع بجميع المسؤوليات المتصلة بذلك ودعم التنفيذ
السريع والفعال لاللتزامات التي تم التعهد بها .ويوجه نداء للمجتمع الدولي لدعم عملية تنفيذ

االتفاق ،السيما من خالل وضع الموارد المالية الضرورية تحت التصرف .يهنئ المؤتمر الرئيس
إبراهيم بوبكر كيتا وحكومته ،و حركات منهاج الجزائر ومكونات هيئة تنسيق حركات أزواد التي
وقعت على االتفاق ،لتمسكهم بالسالم والمصالحة ،ورفاهية السكان الماليين .ويعرب عن تقديره

للجزائر ،وخاصة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحكومته ،وبلدان المنطقة ،وكذلك أعضاء مجموعة
الوساطة على التضحيات والجهود التي أدت إلى إبرام هذا االتفاق .يدعو المؤتمر بشدة هيئة

تنسيق حركات أزواد للعمل من أجل المصلحة العليا للسكان التي َّتدعي أنها تمثلها ،وكذلك
لمصلحة مالي ،واختيار السلم والمصالحة نهائيا من خالل التوقيع على االتفاق في أقرب وقت.
يؤكد المؤتمر من جديد على عزم االتحاد األفريقي على اتخاذ اإجراءات التي يفرضها الوضع،

بما في ذلك فرض العقوبات ،إزاء كل المجموعات أو األفراد الذين تعرقل أعمالهم تنفيذ االتفاق،
ويناشد مجلس األمن التحلي بنفس العزيمة .يجدد المؤتمر أيضا دعمه لبعثة األمم المتحدة

المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي ويشيد بجميع البلدان المساهمة بقوة عسكرية

)ASSEMBLY/AU/7 (XXV
Page 68

وشرطية على التضحيات المقدمة بما في ذلك الخسائر في أرواح الجنود وكذلك بالقوات األخرى
على مساهمتها في تحقيق االستقرار في مال .وقد يرغب المؤتمر في تأكيد التزام االتحاد األفريقي
على المساهمة في تعزيزها ،السيما في إطار عملية نواكشوط ،ويؤكد أيضا على تنديد االتحاد

األفريقي بأعمال المجموعات اإرهابية واإجرامية المرتكبة في شمال مالي.
ش) الصحراء الغربية
 .190أكد مؤتمر االتحاد في

المقرر)ASSEMBLY/AU/DEC.559(XXIV

دعوات مجلس األمن

لمأمم المتحدة إلى طرفي النزاع في الصحراء الغربية وهما  ،المملكة المغربية وجبهة البوليساريو،

إلى مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن النية بغية التوصل إلى حل عادل ودائم
ومقبول للطرفين ،ويمهد الطريق إلى تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات
تتماشي مع مبادئ ومقاصد ميثاق األمم المتحدة والشرعية الدولية .وأعرب المؤتمر أيضا عن تقديم

الدعم الكامل لجهود المبعوث الشخصي لمأمم المتحدة ،كريستوفر روس ،كما رحب بالخطوات

التي اتخذتها رئيسة المفوضية لمتابعة مقررات المجلس التنفيذي ذات الصلة ،بما في ذلك تعيين

المبعوث الخاص.

 .191وكما يدرك المؤتمر ،أن المبعوث الخاص لرئيس المفوضية ،الرئيس السابق جواكيم

شيسانو بعد تعيينه في يونيو  ، ،2014أجرى سلسلة من المشاورات مع أصحاب المصلحة
الدوليين ذوي الصلة .كما زار لندن وباريس ومدريد وواشنطن ونيويورك من  11إلى  17يونيو

 ،2014للتشاور مع ،المعنيين البريطانيين

والفرنسيين واالسبانيين و المسؤولين في الواليات

المتحدة واألمم المتحدة .وموسكو وبكين من  6إلى  10سبتمبر  2014ومن  19إلى  22يناير
 ،2015على التوالي ،للتشاور مع المسؤولين الروس والصينيين .خالل هذه التفاعالت ،أعرب

المحاورون للمبعوث الخاص عن اإحباط من عدم إحراز تقدم في البحث عن ايجاد حل للصراع

والحاجة إلى مشاركة دولية متجددة ،وال سيما من مجلس األمن ،للتغلب على الجمود الراهن ،على
أساس ق اررات مجلس األمن لمأمم المتحدة ذات الصلة .تعهدوا بدعم الجهود التي يقوم بها
المبعوث الشخصي لمأمين العام لمأمم المتحدة .في الوقت نفسه ،اعترف بالدور اإيجابي الذي
يمكن أن يضطلع به االتحاد االفريقي في البحث عن حل وتشجيع مشاركة أكثر نشاطا من القارة

في الجهود الدولية ذات الصلة .وأعرب بعضهم عن استعدادهم لدعم أي فكرة خالقة قد يقدمها
االتحاد االفريقي للمساعدة في تحريك العملية إلى األمام ،في اإطار الذي حددته األمم المتحدة.
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كما تم بحث القضايا المتعلقة بوضع حقوق اإنسان واالستغالل غير المشروع للموارد الطبيعية في
األرض.

 .192في  6فبراير  ،2015تلقت رئيسة المفوضية وفدا من حزب األصالة والمعاصرة المغربي
 ،برئاسة نائب رئيسه ،السيد إلياس العمري ،وهو ايضا نائب المتحدث باسم مجلس النواب
لبرلمان المملكة المغربية .وفي هذا الصدد ،أكدت رئيسة المفوضية الحاجة إلى إيجاد حل دائم

للنزاع يكون مقبول للطرفين على أساس الشرعية الدولية ،وأكدت مجددا استعداد االتحاد االفريقي
على تقديم المساعدة للتغلب على المأزق الحالي.

 .193ومن جانبه ،دعا مجلس السلم واألمن خالل اجتماعه الـ  496المنعقد في  27مارس
 ،2015إلى اتخاذ إجراء دولي معزز ومنسق من أجل تنظيم استفتاء مبكر لتقرير مصير شعب

الصحراء الغربية .قرر مجلس السلم واألمن أيضا تفعيل اللجنة المخصصة لرؤساء الدول

والحكومات حول النزاع في الصحراء الغربية ،التي أنشأتها الدورة العادية الخامسة عشرة لمؤتمر

منظمة الوحدة األفريقية لرؤساء الدول والحكومات ،المنعقدة في الخرطوم في يوليو 1978؛ وانشاء
فريق االتصال الدولي للصح ارء الغربية .احيل تقرير رئيسة المفوضية عن الوضع في الصحراء
الغربية ،والبيان الذي اعتمده مجلس السلم واألمن بشأن تلك المناسبة إلى األمين العام لمأمم

المتحدة ،مع طلب نشرهما كوثيقتين من وثائق مجلس األمن .كما أرسلت رسالة من رئيسة
المفوضية تنقل طلب مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي للمبعوث الخاص للصحراء الغربية
لمخاطبة مجلس األمن خالل مداوالته حول هذه المسألة.

 .194وخالل الفترة قيد االستعراض ،وبعد االتصال الهاتفي الذي تم بين األمين العام لمأمم

المتحدة وملك المغرب ،في  22يناير عام  ،2015أجرى المبعوث الشخصي دورتين من

المشاورات في المنطقة ،منذ عام تقريبا ،إعادة االتصال مع الطرفين ،وكذلك مع دول الجوار

الجزائر وموريتانيا ،لتمهيد الطريق إلى األمام على أساس نهجه الجديد ،كما هو وارد في تقرير
األمين العام لمأمم المتحدة عن الوضع المتعلق بالصحراء الغربية من  10أبريل  2014وزار
الجزائر عاصمة الجزائر ،نواكشوط ،موريتانيا ،الرباط ،المغرب والرابوني ،ومخيمات الالجئين
الصحراويين في الجزائر ،في الفترة من  23-11فبراير ومن  22إلى  29مارس .2015

 .195في مشاوراته ،ابرز المبعوث الشخصي أهمية التفاوض دون شروط مسبقة وبحسن نية ،

وحث الطرفين على تجاوز مقترحاتهما من خالل السعي إلى نهج مبتكرة يمكن أن تساعد على
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إحراز تقدم بشأن إيجاد حل سياسي مقبول للطرفين ،وتكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره
 ،مشددا على خطورة الوضع في منطقة الساحل والصحراء .في حين أكد المغرب موقفه بأن

مقترح الحكم الذاتي الذي عرض في أبريل  2007ينبغي أن يكون بمثابة أساس للمفاوضات،
أعربت جبهة البوليساريو عن عدم رضاها للطريقة التي كانت تدير بها األمم المتحدة عملية
السالم ،وال سيما التأكيدات من جانب واحد المقدمة من األمين العام إلى المغرب وحقيقة أنهم ال
يعاملون على أساس عادل .وفيما يتعلق بالخطوات القادمة ،يبدو أن العودة إلى النقاش وجها لوجه
بين الطرفين أم ار سابقا ألوانه ،يجب على المبعوث الشخصي أن يستمر في مشاوراته الثنائية

والدبلوماسية المكوكية في المستقبل المنظور .وحول المسألة ذات الصلة ،سمح المغرب أيضا
للممثلة الخاصة المعينة حديثا لمأمين العام لمأمم المتحدة لبعثة األمم المتحدة لالستفتاء في
الصحراء الغربية ،السيدة كيم بولدوك ،التي لم تتولي منصبها في العيون لعدة أشهر ،القيام بذلك

في  5فبراير .2015

 .196بعد أن بحث مجلس األمن لمأمم المتحدة ،من جانبه ،التقرير المقدم من األمين العام لمأمم
المتحدة ،اعتمد  ،القرار  )2015( 2218في  28أبريل  ،2015الذي يستعرض تجديد والية بعثة
األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية لمدة عام آخر ،أي حتى  30أبريل  .2016ودعا

الطرفين إلى الدخول في مرحلة مكثفة وجوهرية للمفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية،
بهدف تحقيق حل سياسي دائم ،مقبول للطرفين  ،يمهد الطريق إلى تقرير مصير شعب الصحراء
الغربية في سياق ترتيبات تتماشي مع مبادئ ومقاصد ميثاق األمم المتحدة .وتناول القرار مسألة

حقوق اإنسان فقط في ديباجته ،التي يشجع فيها الطرفين على العمل مع المجتمع الدولي وضع
و تنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان االحترام الكامل لحقوق اإنسان .تجدر اإشارة إلى
أن يتم قبول طلب مجلس السلم واألمن بأن يخاطب المبعوث الخاص لالتحاد األفريقي مجلس

األمن قبل اعتماد القرار .في اجتماعه الـ  503الذي عقد يوم  30أبريل  ،2015أعرب مجلس
السلم واألمن عن أسفه العميق لهذا الوضع ،مضيفا أنه ال يعكس روح الشراكة االستراتيجية بين

االتحاد األفريقي واألمم المتحدة ،وال سيما بين مجلس السلم واألمن ومجلس األمن لمأمم المتحدة،

الذي يجب أن تنطبق على جميع قضايا السالم واألمن في القارة األفريقية ،بما في ذلك الصحراء
الغربية.

 .197وفي هذه األثناء ،فإن الوضع على األرض اليزال هادئا نسبيا .وفقا لمأمم المتحدة ،ال يزال
وقف إطالق النار مستم ار .ما زالت تسجل التوترات بين الطرفين والحوادث الدورية والمظاهرات.
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في األراضي المحتلة ،أصبح اإحباط المتزايد بين الشباب الصحراوي يشكل مصدر قلق بالغ.
فهم محرومون من حرية التعبير وال أمل لهم مع الحالة االجتماعية واالقتصادية السائدة .في
مخيمات الالجئين ،إن الشعور المتزايد باإحباط من عدم إحراز تقدم في البحث عن حل قد يؤدي
إلى ردود فعل عنيفة.
 .198قد يرغب المؤتمر أن يالحظ بقلق عميق أنه بعد أربعة عقود على بداية النزاع في الصحراء
الغربية ،إن جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل قد فشلت حتى اآلن في تحقيق النتائج المتوقعة.

وكنتيجة لذلك ،فإن شعب اإقليم لم يتمكن من ممارسة حقه في تقرير المصير ،وفقا لق اررات األمم

المتحدة ذات الصلة ،على الرغم من أن الصحراء الغربية مدرجة في قائمة األقاليم غير المتمتعة
بالحكم الذاتي منذ عام  .1963وقد يرغب المؤتمر أن يؤكد الحاجة الملحة لتجديد الجهود الدولية

من أجل التغلب على الجمود الراهن وتسهيل التوصل إلى حل مبكر للنزاع .واذ يضع في اعتباره

الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في  16أكتوبر عام  ،1975والتي ،من بين جملة أمور
أخرى ،خلصت إلى أنه لم تجد أي رابط للسيادة اإقليمية بين الصحراء الغربية وال المغرب أو
موريتانيا التي قد تؤثر على تطبيق قرار الجمعية العامة ) 1514 (XVفي تصفية االستعمار من
الصحراء الغربية ،وعلى وجه الخصوص ،في مبدأ تقرير المصير من خالل التعبير الحر

والصادق عن إرادة شعب اإقليم ،قد يرغب المؤتمر في دعوة الجمعية العامة لمأمم المتحدة  ،في
ضوء مسؤولياته عن ضمان استكمال عملية القضاء على االستعمار ،وتمشيا مع المبدأ الرافض
لالستيالء على األراضي بالقوة ،تحديد موعد لالستفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
في هذا الصدد يجب على الجمعية العامة لمأمم المتحدة حماية سيادة أراضي الصحراء الغربية
كأراضي غير متمتعة بالحكم الذاتي ومنع أي عمل من شأنه تقويضها .في هذا الصدد ،من المهم
التأكيد على أن الجمعية العامة يجب عليها حماية سالمة أراضي الصحراء الغربية باعتبارها

أراضي غير متمتعة بالحكم الذاتي ومنع أي عمل من شأنه أن يقوض ذلك .قد يرغب المؤتمر في
تأكيد الحاجة إلى اتخاذ موقف حازم للتغلب على الجمود الراهن ،وتبعا لذلك ،يحث مجلس األمن

على االضطالع بمسؤولياتها بشكل كامل واتخاذ الخطوات الالزمة لضمان التقدم في البحث عن

حل للنزاع في الصحراء الغربية وكذلك التصدي على نحو فعال للقضايا المرتبطة باحترام حقوق
اإنسان واالستغالل غير المشروع للموارد الطبيعية لإلقليم .قد يرغب المؤتمر أيضا في تشجيع

رئيسة المفوضية على مواصلة جهودها ،بما في ذلك التفاعالت مع األمم المتحدة والمبعوث
الشخصي لمأمين العام لمأمم المتحدة ومواصلة تقديم الدعم لمبعوثها الخاص ،وكذلك تسريع
المشاورات من أجل التفعيل المبكر للجنة المتخصصة لرؤساء الدول وفريق االتصال الدولي كما
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هو منصوص عليه في بيان مجلس السلم واألمن في  27مارس  .2015وأخيرا ،قد يرغب

المؤتمر في توجيه الدعوة الى جميع الدول األعضاء لالستفادة من الدعم الالزم لبناء قدرات شعب
الصحراء العربية لمساعدته على التصدي للتحديات العديدة التي تواجهه وتخفيف المعانة الناجمة

عن البيئة القاسية التي يضطر الشعب الصحراوي العيش فيها.

 .199انعقدت الدورة األخيرة لمؤتمر االتحاد في سياق يتسم بانتهاء العملية االنتقالية في تونس.
وتجدر اإشارة إلى أنه في أعقاب االعتماد للدستور التاريخي الجديد للبالد في يناير ، 2014

انتخب التونسيون في  26أكتوبر  217 ،2014عضوا لجمعية ممثلي الشعب  .في  21ديسمبر

 ،2014وبعد الجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية ،انتخب السيد الباجي قائد السبسي ،مرشح
نداء تونس ،رئيسا للجمهورية .وقد اعترف خصمه ،السيد منصف المرزوقي ،بهزيمته وهنأ الرئيس

المنتخب .وفي هذا السياق ،رحب مؤتمر االتحاد بانتهاء العملية االنتقالية في تونس ،كما أشاد

بجميع الالعبين التونسيين لجهودهم ونضجهم ،مما يؤكد الطابع المثالي لالنتقال التونسي ،ووجه
نداء إلى المجتمع الدولي لتقديم الدعم االقتصادي والمالي لتوطيد الديمقراطية في تونس.

 .200شهدت الفترة قيد االستعراض مزيدا من التقدم .لقد حصلت الحكومة االئتالفية التي شكلها
رئيس الوزراء حبيب الصيد ،الذي عين في هذا المنصب في  5يناير  ،2015على ثقة البرلمان

في  5فبراير  ،2015وتولى مهامه في اليوم التالي .في الوقت نفسه ،شهد الوضع األمني تحديات

مستمرة ،بما في ذلك الهجمات اإرهابية .في  18مارس  ،2015حيث تعرضت تونس لهجوم
إرهابي على متحف باردو في مدينة تونس ،أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى .وفي بيان

صدر في اليوم نفسه ،أدانت رئيسة المفوضية بشدة هذا العمل الشنيع والجبان ،وقدمت خالص

تعازي االتحاد األفريقي للضحايا ولشعب وحكومة تونس .وحثت الشعب والقادة التونسيين على

المثابرة في جهودهم الرامية إلى ترسيخ الديمقراطية وتعزيز التسامح .وقد أدت اإجراءات المتخذة

في وقت الحق إلى تحسن الوضع األمني  .ووفقا لمأرقام الصادرة عن و ازرة الداخلية التونسية ،في

أوائل مايو  ،2015تم توقيف أكثر من  800من العناصر المتورطة في األعمال اإرهابية في
الفترة من  6فبراير إلى  30أبريل .2015
 .201ومع استعادة االستقرار السياسي والتقدم على الصعيد األمني ،تبدو التوقعات االقتصادية
مشجعة .أطلقت الحكومة التونسية مجموعة من اإصالحات الهيكلية لتسهيل التعجيل بالنمو،

الذي من المتوقع أن يبلغ معدله  %3في  ،2015ولتوفير فرص العمل .في  11مايو ،2015

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على أن يمدد اتفاقية التأكيد مع تونس المبرمة في يونيو
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 ،2013والتي تبلغ قيمتها  1.75مليار دوالر أمريكي ،وذلك لسبعة أشهر إضافية ،أي حتى 31
ديسمبر  .2015ويرمي هذا التمديد إلى إعطاء السلطات التونسية متسعا من الوقت لتنفيذ

اإجراءات الالزمة من أجل الوفاء بااللتزامات المستقبلية  -السيما في مجال اإصالحات
المصرفية والمالية  -والتي سوف تساعد على التقليل من مواطن الضعف في االقتصاد وتعزيز

نمو أقوى وأكثر شموال.

 .202يمكن للمؤتمر التأكيد على التضامن الكامل لالتحاد االفريقي مع تونس ودعمه الكامل
للجهود الرامية إلى محاربة آفة اإرهاب ،وكذلك تشجيع الجهات الفاعلة االجتماعية والسياسية

التونسية على مواصلة العمل من أجل تعزيز التقدم المسجل خالل السنوات األخيرة ،وكذلك

إنعاش االقتصاد .يمكن للمؤتمر أن يكرر مناشدته للمجتمع الدولي لحشد دعم اجتماعي

واقتصادي أكبر لتونس.
ث) ليبيا

 .203خالل الفترة قيد االستعراض ،ظل الوضع األمني في ليبيا مصد ار للقلق ،مع تصاعد أعمال
العنف دون هوادة في أجزاء مختلفة من البالد .يشارك في القتال ،إلى حد كبير ،الجيش الوطني

الليبي ،الذي يعمل تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا ،ومقرها في طبرق ،في الجزء الشرقي

من البالد ،والقوى األخرى التي هي جزء من عملية الكرامة (التي أطلقت تحت قيادة الجنرال خليفة
حفتر في مايو  )2014والقوات الموالية للحكومة غير الشرعية التي أقيمت في طرابلس ،بما في
ذلك مدينة مصراتة ،والتي تنتمي إلى تحالف فجر ليبيا .ويشارك أيضا في القتال عدد من

الميليشيات المستقلة والجماعات اإرهابية النشطة في مدن بنغازي ،سرت ،درنة والمناطق المحيطة
بها .،لم تلق النداءات المتكررة من المجتمع الدولي آذانا صاغية لدى األطراف الليبية لوقف هذه

المواجهات المسلحة والسعي إلى حل سياسي لمأزمة.
 .204يتميز الوضع الراهن أيضا باستخدام العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنية ،بما في
ذلك استخدام صواريخ غراد ،وكذلك الذخائر العنقودية ،المحرمة دوليا منذ 2008؛ القصف الجوي

وغيره من الهجمات التي تستهدف البنية التحتية والمرافق العامة .وقد ظل نشطاء حقوق اإنسان

والسياسيون عرضة للقتل أو االختطاف .في  14فبراير  ،2015تم اختطاف رئيس اللجنة الليبية
لحقوق اإنسان على أيدي مسلحين مجهولين في طرابلس .وفي  23فبراير  ،2015اغتيل ناشط
سياسي معروف في طرابلس .على صعيد أكثر إشراقا ،في  26مارس  ،2015وافقت عملية
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الشروق ،المرتبطة بالمؤتمر الوطني العام ،وحرس المرافق النفطية المتحالفة مع عملية الكرامة،
على وقف إطالق النار بوساطة من االمم المتحدة في منطقة الهالل النفطي في السدرة .وفي

إطار هذه االتفاقية ،انسحبت عملية الشروق من منطقة الهالل النفطي .في مايو  ،2015أسفرت
الجهود التي تقودها ليبيا بمشاركة الهالل األحمر والمجالس المحلية والمشايخ عن تبادل األسرى

واإفراج عن الرهائن في الجزء الغربي من البالد .وقد انخفضت وتيرة االشتباكات المسلحة في هذا

الجزء من البلد في اآلونة األخيرة.

 .205إن تزايد األنشطة اإرهابية التي تتورط فيها الجماعات واألفراد إرهابية المرتبطة بتنظيم
القاعدة ،والتواجد المتنامي للدولة اإسالمية ،المعروفة أيضا باسم الداعش ،واعالنات الوالء للدولة
اإسالمية من قبل الجماعات اإرهابية النشطة في ليبيا أصبحت أيضا مدعاة للقلق بشكل خاص

في ليبيا .وقد شملت الهجمات اإرهابية األخيرة ،من بين أمور أخرى ،تفجير سيارة في القبة ،شرق
ليبيا ،في  20شباط عام  ،2015والتفجيرات التي استهدفت السفارات المختلفة في طرابلس ،في

فبراير وأبريل  ،2015وكذلك هجمات في أماكن أخرى من البالد .شهدت الفترة قيد االستعراض
أيضا األفعال البشعة من ذبح العمال المهاجرين األفريقيين في ليبيا .في  15فبراير  ،2015نشر

شريط فيديو يصور قطع رؤوس  21قبطيا من مصر .في  19أبريل  ،2015أصدرت الدولة
اإسالمية فيديو آخر يصور إعدام  30من األثيوبيين المسيحيين األرثوذكس بدون محاكمة بقطع
رؤوسهم .يشكل الوضع السائد في ليبيا وانتشار األسلحة والذخائر الصادرة من مستودعاتها

العسكرية تهديدا خطي ار للسالم واألمن اإقليميين .تظل الجماعات اإرهابية التي تعمل في مالي
تستفيد من تدفق األسلحة والمقاتلين القادمين من ليبيا .فعلى سبيل المثال كان الهجوم اإرهابي في

 18مارس  2015ضد متحف باردو في تونس من عمل عناصر مدربة في ليبيا.

 .206وردا على تفاقم التهديد اإرهابي في ليبيا ،اعتمد مجلس األمن الدولي ،في  27مارس
 ،2015القرار  ،)2015( 2214بشأن تعزيز قدرة الحكومة الليبية على التعامل مع الوضع.

وبشكل أكثر تحديدا ،دعا القرار لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار  )2011( 1970المؤرخ

 26فبراير  ،2011إلى النظر في طلبات نقل أو توريد أسلحة ومواد ذات الصلة إلى الحكومة
الليبية لتستخدمها قواتها المسلحة الرسمية في قتال الدولة اإسالمية وأنصارها ،ودعا المجتمع

الدولي ،في إطار األحكام ذات الصلة من هذا القرار ،إلى تقديم المساعدة الضرورية إلى ليبيا.

 .207قد أدى استمرار القتال في ليبيا إلى مزيد من التدهور في الوضع اإنساني .فهناك ما
يقرب من  557،000من المشردين داخليا ،نزح منهم  360،000على األقل نتيجة للقتال الذي
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بدأ في يوليو  .2014وقد فر مئات اآلالف من الليبيين إلى الدول المجاورة .وعالوة على ذلك ،ال

تزال ليبيا تأوي حوالي  37،000الجئ وطالب لجوء من جنسيات مختلفة ،وكثير منهم يعيشون

في ظروف غير مستقرة ويتعرضون العتداءات خطيرة وعير ذلك من انتهاكات لحقوق اإنسان.
وقد أدى انهيار سلطة الدولة والفوضى إلى تدفق متزايد من المهاجرين األفريقيين ،بما يشمل

شبكات إجرامية .لقي آالف من الناس حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر األبيض المتوسط منذ

بداية العام ،ومات أكثر من  1700شخص وهو يحاولون العبور إلى أوروبا من ليبيا .يستمر

االقتصاد الليبي في التدهور ،حيث ان البلد ال ينتج حاليا سوى حوالي  436،000برميل من النفط
الخام يوميا ،مقارنة بنحو  1.6مليون برميل من اإنتاج في منتصف عام  .2011في مارس

 ،2015أنشأت الحكومة المعترف بها دوليا شركة نفط وطنية جديدة .في أوائل أبريل 2015
الماضي أصدرت ق ار ار يسمح للشركة الجيدية بفتح حسابات في الخارج ،فضال عن مراجعة وابرام
عقود جديدة .وقد لقي هذا القرار انتقادات شديدة من الحكومة في طرابلس .وتجدر اإشارة إلى

أنه ،حتى اآلن ،تمر مبيعات وعائدات النفط عبر البنك المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط
ومقرهما في طرابلس .وقد سعت كلتا المؤسستين إلى التزام الحياد في األزمة السياسية الراهنة.

فالبنك المركزي يدفع مرتبات الموظفين الحكوميين ،ويوفر الدعم للمستهلكين في جميع أنحاء ليبيا،
مما يساعد ،إلى حد ما ،على التخفيف من اآلثار اإنسانية الناجمة عن األزمة.

 .208واصلت بعثة الدعم لمأمم المتحدة في ليبيا جهودها الرامية إلى تيسير إشراك أصحاب
المصلحة الليبيين في حوار سياسي بهدف إنهاء العنف المسلح والتوصل إلى حل سياسي لمأزمة.

في هذا السياق ،دعا الممثل الخاص لشؤون ليبيا إلى عقد سلسلة من االجتماعات في غدامس،
ليبيا؛ جنيف ،سويسرا؛ والصخيرات ،المغرب .وباإضافة إلى المسار السياسي الرئيسي ،تم عقد

مشاورات موازية في الجزائر وبروكسل وتونس ،بين مارس وأبريل  ،2015شارك فيها جهات

أخرى من أصحاب المصلحة الليبيين .وفي  27أبريل  ،2015وزع الممثل الخاص لمأمم المتحدة
نصا مستكمال من مشروع االقتراح الذي كان من المتوقع أن يشكل أساسا التفاق سياسي شامل

من شأنه أن ينهي النزاع في ليبيا .يوفر مشروع االتفاق رؤية للمنظومة المؤسسية والترتيبات

األمنية التي من شأنها أن تدعم ما تبقى من الفترة االنتقالية .وعند استكمال هذا التقرير ،صرح
المؤتمر الوطني العام في  28أبريل  ،2015بأنه يرفض رفضا كامال مشروع االقتراح حيث "إنه

ال يوفر حال موضوعيا ،شامال ومتوازنا .من جانبه ،قبل مجلس النواب مشروع االقتراح من حيث

المبدأ ،مع إجراء تعديالت طفيفة .في  28مايو  ،2015اختتم مؤتمر القبائل والمدن الليبية ،الذي

استضافته الحكومة المصرية في القاهرة ،مداوالته .اعتمد المؤتمر بيانا تناول عددا من المسائل
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ذات االهتمام ،بما في ذلك دعم مجلس النواب والجيش الوطني ،وادانة اإرهاب وانشاء مجلس
للقبائل الليبية.

.209

ط أر أيضا عدد من التطورات السياسية خالل هذه الفترة ،سواء في طبرق أو في طرابلس.

في أوائل مارس  ،2015عين مجلس النواب خليفة حفتر قائدا للجيش الوطني الليبي .وقد انتقدت
هذا القرار الحكومة المتنافسة التي يقع مقرها في طرابلس ،والتي أقال المؤتمر الوطني العام رئيس

وزرائها ،عمر حاسي ،من منصبه في  31مارس  ،2015وعين نائبه خليفة آل الغاوي خلفا له
على أساس مؤقت.
 .210خالل الفترة قيد االستعراض ،واصل االتحاد األفريقي جهوده لدعم حل مبكر للنزاع في
ليبيا .في هذا الصدد ،عقدت المفوضية ،في نيامي ،النيجر ،االجتماع الثالث لمجموعة االتصال

الدولية في ليبيا في  1أبريل  .2015وأعرب االجتماع عن قلقه العميق إزاء الوضع السائد ،وأدان
بشدة جميع أعمال العنف ،مشجعا األطراف الليبية على إيجاد حل سياسي لمأزمة .وأكد االجتماع

على الدور المركزي لمجموعة االتصال الدولية في ليبيا في ضمان مشاركة دولية منسقة نحو
البحث عن حل دائم لمأزمة .من جانبه ،ظل المبعوث الخاص لالتحاد األفريقي لليبيا ،دليتا محمد
دليتا ،رئيس وزراء جيبوتي السابق يشارك بنشاط في جهود البحث عن حل .في مارس ،2015

خالل الزيارات التي قام بها لتونس واسطنبول وعمان ،أجرى مشاورات مع األطراف الليبية

والدولية .وقد رحب جميع محاوريه بجهوده وحثوا االتحاد االفريقي على تصعيد دوره .على وجه
الخصوص ،أعربت األطراف الليبية التي التقت بالمبعوث الخاص عن تشاؤمها إزاء نتائج العملية

السياسية ،ودعت إلى إنهاء التدخل األجنبي في الشؤون الداخلية لليبيا ،حيث إن ذلك ال يؤدي إال
إلى تعميق االنقسامات بين الشعب الليبي وتقويض أسس عملية السالم.

 .211وكما يدرك المؤتمر ،اتخذت بلدان المنطقة عددا من المبادرات لمعالجة الوضع السائد في
ليبيا .وتعتزم اللجنة الو ازرية لجيران ليبيا عقد اجتماعها السادس في  5يونيو  ،2015في نجامينا،
تشاد ،وذلك كمتابعة لالجتماع الخامس ،الذي انعقد في الخرطوم ،السودان ،في  4ديسمبر

 .2014إضافة إلى ذلك ،في  8أبريل  ،2015عقد وزي ار خارجية الجزائر ومصر ،وهما البلدان
اللذان يرأسان اللجنتين الفرعيتين للجنة الو ازرية ،اجتماعا تنسيقيا مع نظيرهما االيطالي الستع ارض

الوضع على األرض والجهود المبذولة لتسهيل الحوار السياسي بين أصحاب المصلحة الليبيين.

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع ثالثي آخر في القاهرة في  7يونيو .2015
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 .212وفي الختام ،قد يود المؤتمر أن يؤكد مجددا قلق االتحاد االفريقي إزاء الحالة السائدة التي
تتميز باستمرار القتال ،مما أدى إلى تردي الوضع اإنساني وتدمير البنية التحتية وزيادة
االستقطاب السياسي ،فضال عن التواجد المتزايد للجماعات اإرهابية ،بما فيها الدولة اإسالمية.

قد يود المؤتمر أن يالحظ أيضا ،مع القلق ،ما يخلفه الوضع الحالي من العواقب الوخيمة لمأمن

واالستقرار في المنطقة .قد يود المؤتمر أن يدين بشدة جميع أعمال العنف في ليبيا ،وخاصة
الهجمات ضد المدنيين األبرياء ،بمن فيهم الرعايا األجانب ،وخاصة المهاجرين األفريقيين ،فضال

عن األعمال اإرهابية المرتكبة في ليبيا .وقد يرغب المؤتمر في اإعراب عن تأييده للحكومة

الليبية الشرعية لمكافحة تنظيم الدولة اإسالمية .قد يود المؤتمر أن يؤكد ،مرة أخرى ،اقتناع
االتحاد األفريقي بأن الحوار السياسي وحده هو الكفيل بإحالل سالم دائم في ليبيا ،وأن يدعو

األطراف المتحاربة المسلحة إلى االلتزام بوقف فوري وغير مشروط لمأعمال العدائية وابداء

المرونة والقيادة الالزمتين إنهاء األزمة الحالية .قد يود المؤتمر التأكيد على التزام االتحاد االفريقي
بالقيام بكل ما في وسعه للمساهمة في البحث عن حل ،بالتعاون مع دول الجوار واألمم المتحدة

والجهات الدولية األخرى .قد يود المؤتمر أن يشد بمجموعة االتصال الدولية في ليبيا والبلدان

المجاورة لجهودها وأن تؤكد على الطابع المركزي لدورها في ضمان مشاركة دولية منسقة في ليبيا.
سادسا  -المسائل المواضيعية:
أ)

األمن والسالمة البحريان

 .213أشار المؤتمر إلى أنه قد اعتمد خالل دورته العادية الثالثة والعشرين المنعقدة في مالبو،
غينيا االستوائية ،يومي  26و 27يونيو  2014مقر ار بشأن القرصنة البحرية ،والذي بموجبه ،من
جملة أمور ،أحاط علما ورحب باقتراح جمهورية توجو بشأن تنظيم مؤتمر قمة حول القرصنة

البحرية وغيرها من األعمال اإجرامية في البحر ،وبعرضها الستضافة المؤتمر .في هذا الصدد،

طلب المؤتمر من المفوضية إجراء مشاورات مع حكومة جمهورية توجو ،بالتعاون مع الشركاء
الفنيين لدراسة الجوانب العملية لتنظيم هذا المؤتمر ،وتقديم تقرير إلى الدورة الرابعة والعشرين في

يناير .2015

 .214امتدادا لهذا المقرر ،عقدت المفوضية أيضا ،في أديس أبابا ،يومي  24و 25مارس

 ،2015اجتماعا تشاوريا مع الحكومة التوجولية حول التحضير للمؤتمر المقترح ،الذي من المقرر
عقده في لومي في نوفمبر  .2015خالل االجتماع العادي الثامن للجنة الفنية المتخصصة
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المعنية بالدفاع واألمن والسالمة ،المنعقد في شالالت فيكتوريا ،زيمبابوي ،في  15مايو ،2015

قدم وزير خارجية توجو عرضا حول حالة التحضيرات للقمة االستثنائية المقترحة .شجع االجتماع
الدول األعضاء على المشاركة في المؤتمر .في غضون ذلك ،عقدت المفوضية اجتماعا و ازريا
حول األمن والسالمة البحريين في فيكتوريا ،سيشيل ،يومي  8و 9فبراير  .2015ورحب

المشاركون بالتنظيم المقترح لمؤتمر لومي حول األمن البحري والتنمية في أفريقيا ،وحثوا جميع
الدول والمنظمات الدولية المعنية على المشاركة بنشاط في مؤتمر القمة.

 .215وعلى ضوء ما سبق ،يمكن للمؤتمر أن يرحب باإجراءات المتخذة لتنظيم مؤتمر لومي.
كما يمكن للمؤتمر أن ينظر أيضا في تغيير المؤتمر إلى قمة استثنائية ،وذلك إعطاء مزيد من
التألق لهذه المبادرةن على نحو ما أوصى به االجتماع الثامن للجنة الفنية المتخصصة المعنية
بالدفاع واألمن والسالمة.

ب)

الرهاب ومتابعة بيان مجلس السلم واألمن الصادر في  2سبتمبر 2014

 .216يظل اإرهاب يشكل واحدا من أخطر التهديدات المحدقة بالسلم واألمن الدوليين .وعلى
مدى العقد الماضي ،اتخذ خطر اإرهاب في أفريقيا أبعادا أكبر .استهدف اإرهابيون مناطق لم
تكن تدرك من قبل مدى خطورة التهديد أو كانت تعتبر محصنة من اإرهاب .خالل الفترة ذاتها،

انتشر خطر اإرهاب من شمال وشرق أفريقيا إلى غرب ووسط أفريقيا ،بما ذلك منطقة الساحل

التي تمتد من المحيط األطلسي إلى البحر األحمر والمحيط الهندي .وبينما تم إحراز تقدم جدير

بالثناء في التصدي لخطر اإرهاب على الصعيدين الدولي والقاري ،ثمة إدراك متزايد بأن التهديد
الذي يواجه القارة حاليا تهديد معقد .ويصح هذا بصفة خاصة في منطقة الساحل حيث أصبح
االتجار بالمخدرات واألسلحة ،تهريب البشر ،االختطاف مقابل فدية ،االنتشار غير المشروع

لمأسلحة وغسل األموال – وهي كلها متغيرات من الجريمة المنظمة عبر الوطنية – ترتبط ارتباطا
وثيقا بأنشطة الجماعات اإرهابية ومصادر تمويلها.

 .217وعلى هذه الخلفية ،اجتمع مجلس السلم واألمن على مستوى القمة في نيروبي في 2

سبتمبر  . 2014وفي البيان المعتمد في تلك المناسبة ،الحظ المجلس بقلق أنه على الرغم من
التقدم المحرز في وضع إطار شامل معياري وتنفيذي لمكافحة اإرهاب ،ال تزال ثمة ثغرات خطيرة
من حيث التنفيذ والمتابعة ،مما يؤدي ،بالتالي ،إلى تقويض فعالية استجابة أفريقيا لخطر اإرهاب
والتطرف العنيف .وتبعا لذلك ،أكد مجلس السلم واألمن على الحاجة الملحة إلى اتباع نهج موجه
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نحو العمل لتجسيد االلتزام الذي أعلنته الدول األعضاء في مكافحة اإرهاب والتطرف العنيف

بكافة أشكالهما ومظاهرهما .وتقوم المفوضية حاليا بتقديم تقرير منفصل عن مسألة اإرهاب
ومتابعة بيان نيروبي.

ج)

مراجعة عمليات األمم المتحدة

 .218في  ،2014عين األمين العام لمأمم المتحدة لجنة رفيعة المستوى إجراء مراجعة لعمليات
السالم لمأمم المتحدة .ويتعين على الفريق الذي يترأسه الرئيس السابق لتيمور الشرقية ،خوسيه
راموس هورتا ،أن يسكتمل تقريره بحلول يونيو  ،2015ويقدمه إلى الجمعية العامة في سبتمبر عام

 .2015وبعد ذلك ،ستقوم األمانة العامة لمأمم المتحدة بإعداد تقرير األمين العام ،مع األخذ في

االعتبار استنتاجات فريق المراجعة .ومن المتوقع أن االستنتاجات المنبثقة عن المراجعة الحالية
ستحدد مالمح أجندة حفظ السالم لمأمم المتحدة في السنوات القادمة .تجدر اإشارة إلى أن

المؤتمر ،خالل دورته العادية الرابعة والعشرين ،طلب من المفوضية أن تتعاون مع الفريق في
تنفيذ عمله ،وأن تقوم بإعداد موقف أفريقي موحد لتقديمه للفريق.

 .219تضمنت منهجية الفريق مشاورات مع أصحاب المصلحة ،بما يشمل الدول األعضاء
والمنظمات اإقليمية والمجتمع المدني .دعا الفريق أيضا رسميا إلى تقديم مذكرات خطية .وفي

إطار مشاوراته ،زار الفريق أديس أبابا من  9إلى  14فبراير  2015حيث أجرى مناقشات مكثفة

مع مفوضية االتحاد األفريقي ،بما فيها رئيسة المفوضية ،ومع مجلس السلم واألمن ،وكذلك مع
منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الفكر األفريقية.

 .220في  30أبريل  ،2015اعتمد مجلس السلم واألمن الموقف األفريقي الموحد حول مراجعة
عمليات السالم لمأمم المتحدة وأحالته إلى األمين العام لمأمم المتحدة ليحيله إلى الفريق .إن
الموقف المشترك موقف شامل حيث يتناول عددا من المسائل التي يعتقد مجلس السلم واألمن أنها

حاسمة إذا أريد لعمليات السالم أن تعالج ،على الوجه المناسب ،التحديات األمنية التي تواجه

القارة والعالم ،مع تقديم عدد من المقترحات المحددة التخاذ إجراءات.

 .221إن ديناميات النزاع التي يتعين على األمم المتحدة وعمليات السالم األفريقية التعامل معها
تشهد تغيرات متسارعة وأصبحت أكثر تعقيدا وتباينا .ففي كثير من مناطق الصراع المعاصرة،

يختار اإرهابيون والعصابات اإجرامية والمتجرون والجماعات أو الميليشيات المسلحة عن قصد
استخدام العنف ضد المدنيين وعمال اإغاثة ،وبشكل متزايد ،ضد قوات حفظ السالم ،وذلك
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لتحقيق أهدافهم .تتخذ النزاعات اليوم طابعا أكثر إقليمية ،حيث ال تنحصر في حدود الدول

المعينة التي نشأت فيها ،مما يتطلب نهجا أكثر إقليمية مع التحدي المتمثل في تحقيق الموازنة
بين مصالح مختلف الدول المتضررة من النزاع .لقد أثر تنامي االتصاالت الحديثة تأثي ار عميقا في

الطرق التي تعمل بها الجماعات المسلحة .ولئن صح أن أسباب النزاعات تضرب بجذورها في
االهتمامات والمظالم المحلية ،وال سيما الفقر واإقصاء والتهميش التي تتعرض لها فئات معينة في
المجتمع ،فقد سمح

نمو شبكة اإنترنت باختالط هذه المظالم المحلية مع االنشغاالت

واأليديولوجيات والطموحات والتكتيكات الدولية ،مما يؤدي غلى نشوء شبكات من مقاتلين ينتقلون
من نزاع إلى آخر ،مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة .وعالوة على ذلك ،من خالل إنشاء

المنظومة األفريقية للسلم واألمن ،أصبح االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإقليمية /

اآلليات اإقليمية جهات فاعلة هامة في عمليات دعم السالم الدولي .يشكل االتحاد األفريقي
والمجموعات االقتصادية اإقليمية  /اآلليات اإقيلمية اليوم موردا لمأمم المتحدة في خدمة السلم

واألمن الدوليين.

 .222تنص المادة  )1( 52من الفصل الثامن من ميثاق األمم المتحدة على "وجود ترتيبات أو
وكاالت إقليمية للتعامل مع المسائل المتعلقة بصون السلم واألمن الدوليين بما يتناسب والعمل

اإقليمي ،شريطة أن تكون هذه الترتيبات أو والوكاالت وأنشطتها متسقة مع مقاصد ومبادئ ميثاق
األمم المتحدة " ،مع احتفاظ مجلس األمن لمأمم المتحدة بالحق في إجازة إجراءات اإنفاذ."...

تنص المادة  )1( 53على أنه "ال يجوز اتخاذ أي إجراء لإلنفاذ في إطار الترتيبات اإقليمية أو

بواسطة وكاالت إقليمية دون الحصول على إذن من مجلس األمن  ."...ويتمثل التحدي بالنسبة

لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في كيفية تطبيق روح الفصل الثامن دون المساس بدور مجلس
األمن لمأمم المتحدة ،من جهة ،ودون تقويض أو تقليص الجهود التي يبذلها االتحاد االفريقي
لتطوير قدرته الخاصة على توفير استجابات مالئمة لتحديات السالم واألمن في أفريقيا ،من جهة

أخرى.

 .223تقوم العالقة االستراتيجية بين االتحاد األفريقي واألمم المتحدة على أساس أسبقية مجلس
األمن لمأمم المتحدة ،والحاجة إلى إقامة شراكات مع الترتيبات اإقليمية في إطار الفصل الثامن

من ميثاق األمم المتحدة .يجب أن تكون تدخالت االتحاد األفريقي مفهومة في هذا السياق ،وكجزء
من ترتيبات األمن الجماعي على النحو المنصوص عليه في الميثاق .وعلى وجه أخص ،يجب أن
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تكون الشراكة بين المنظمتين مبنية على أساس :صنع القرار االستشاري ،تقسيم العمل على أساس
الميزة النسبية في الدورة الكاملة لمنع النزاعات وادارتها وتسويتها؛ وتقاسم األعباء بشكل عادل.

 .224يشمل الموقف األفريقي الموحد العديد من المقترحات الملموسة حول الطرق الكفيلة بتعميق
وتعزيز التعاون بين االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في مجال عمليات السالم .وأهم هذه
التوصيات هي تلك المتعلقة بتمويل عمليات السالم التي تقودها أفريقيا ،بإجازة من مجلس األمن
الدولي .إن تمويل عمليات حفظ السالم التي تقودها أفريقيا بطريقة مرنة ،يمكن التنبؤ بها
ومستدامة ،يظل واحدا من أكبر التحديات االستراتيجية الرئيسية التي تواجه االتحاد االفريقي واالمم

المتحدة .تمثل عمليات حفظ السالم اإفريقية استجابات محلية للمشاكل العالمية .وعليه ،تمثل
عمليات أفريقية فعالة في مجال حفظ السالم مساهمة كبيرة في تحقيق الصالح العام العالمي.

إضافة إلى ذلك ،أصبحت أفريقيا أكبر مساهم منفرد في عمليات حفظ السالم لمأمم المتحدة ،حيث

تقدم ما يقرب من  %45من قوات حفظ السالم النظامية التابعة لمأمم المتحدة .وعليه ،أصبحت

القدرات األفريقية مصد ار بالغ األهمية لنجاح بعثات األمم المتحدة نفسها ،وينطوي عدم دعمها
بشكل مناسب على آثار ضارة لمأمم المتحدة.
 .225فيما يلي التوصيات المقدمة لمعالجة هذا التحدي الرئيسي:
( )1إن دعم عمليات االتحاد األفريقي واجب على المجتمع الدولي ،من خالل األمم المتحدة.
هناك عدد من النماذج التي يمكن تمرير الدعم عبرها .وينبغي لالتحاد األفريقي واألمم
المتحدة والشركاء الرئيسيين مثل االتحاد األوروبي والجهات المانحة الرئيسية تقييم هذه

النماذج وتقديم توصيات بخصوص طرق تحسينها وتكييفها في المستقبل .في الوقت ذاته،

التزم االتحاد االفريقي بزيادة نسبة تكلفة عمليات حفظ السالم التي يغطيها هو والدول
األعضاء فيه .فقد أطلق مبادرة ترمي إلى زيادة التمويل األفريقي لالتحاد وعمليات السالم

التي يقودها .باإضافة إلى ذلك ،تقدم الدول األعضاء في االتحاد األفريقي مساهمات كبيرة
لعمليات حفظ السالم من خالل المساهمة بقوات ومعدات ،بل أهم من ذلك ،حياة حفظة

السالم.
( )2يود االتحاد االفريقي أيضا أن يالحظ أن التجربة أظهرت حتى اآلن أن الصناديق االئتمانية
ال يمكن االعتماد عليها والتنبؤ بها والوصول إليها بسهولة ،خصوصا بالنسبة لعمليات ذات

وتيرة عالية -حيث تواجه القوات على األرض جماعات مسلحة ذات موارد كبيرة وتصميم
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قوي وشبكات متطورة ،وهي أنواع العمليات ذاتها التي يميل االتحاد األفريقي إلى انتشار
فيها ،والتي ال تتناسب مع عقيدة حفظ السالم لمأمم المتحدة؛

( )3يتمثل النموذج المفضل لالتحاد االفريقي في استخدام مساهمات األمم المتحدة المقررة لدعم
عمليات السالم التي يقودها االتحاد األفريقي ،وذلك انطالقا من االعتقاد بأن مجلس االمن
الدولي يحتفظ باألسبقية في مجال السالم واألمن الدوليين ،وأن االتحاد األفريقي ،عندما

يقوم بعمليات السالم في القارة ،فإنما يستجيب اللتزام دولي ويتصرف باسم األمم المتحدة.
()4

عند تناول مسألة التمويل ،ينبغي أن تتباحث المنظمتان أيضا المسائل المذهبية المتعلقة

بالتدخالت في األوضاع التي "ال يوجد فيها سالم يحفظ".إن مثل هذه االختالفات المذهبية
بين االتحاد االفريقي واالمم المتحدة في تقرير ما إذا كان ينبغي أو ال ينبغي نشر عمليات
حفظ السالم ستؤثر على استخدام المساهمات المقررة لمأمم المتحدة.

 .226قد يود المؤتمر أن يرحب بإعداد موقف أفريقي موحد حول مراجعة عمليات السالم لمأمم
المتحدة .وقد يود المؤتمر إعادة تأكيد الحاجة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى بناء شراكة مبتكرة
وتطلعية بين االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في مجال السلم واألمن .في هذا الصدد ،قد يود

المؤتمر أن يحث جميع الدول األعضاء على دعم الموقف األفريقي المشترك أثناء مداوالت أجهزة

األمم المتحدة ذات الصلة بشأن تقرير وتوصيات الفريق الرفيع المستوى.
د)

الحوكمة واقامة هياكل لمنع نشوب النزاعات:

 .227إن تكاليف إدارة النزاعات (سواء تعلق األمر بنشر بعثات لعمليات حفظ السالم ،أو توفير
اإغاثة اإنسانية ،أو المشاركة في جهود حفظ السالم التي تطول مدتها ،أو إعادة اإعمار في

فترة ما بعد النزاعات) مرتفعة .وهذا يمنح مصداقية أكبر للقول السائد "الوقاية خير من العالج".
ومن خالل اإقرار بأن تكاليف ردع النزاعات البشرية والمالية والمادية قليلة جدا مقارنة بالنتائج
المدمرة التي يخلفها العنف المسلح ،قام االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإقليمية خالل

العقدين الماضيين بإعداد سياسات وأدوات ترمي إلى منع النزاعات العنيفة في القارة على

المستويين العملي والهيكلي.

 .228تنشب النزاعات وأعمال العنف في بيئات تتميز بالعوامل الهيكلية التالية :تاريخ العنف
االجتماعي السابق ،البلدان المجاورة غير المستقرة ،الفقر المزمن إلى جانب الظروف االجتماعية
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مثل التمييز والحرمان /التدهور االقتصادي ،والسياسي ،والقمع السياسي ،واالستقطاب العرقي،
ومختلف المشاكل المتعلقة بتدهور البيئة والموارد التي يمكن أن تساهم في عدم االستقرار السياسي

والنزاعات .وقد تم وصف هذه األوضاع بشكل مختلف وايعازها غى أسباب أساسية مختلفة.
وخالل النقاشات العلنية والسياسية في أفريقيا وخارجها ،يشار غالبا بشكل عشوائي إلى أسباب مثل

"الضعف" و"عدم االستقرار" ،و"انهيار الدولة" ،و"تغير الدولة" ،و"تدهور الدولة" ،و"إهمال الدولة"،

و"فشل الدولة" ،و"الدول الضعيفة" ،و"شبه الدول" ،و"درجات غياب الدولة".

 .229ناقش تقرير اللجنة الرفيعة المستوى عن الدول الهشة تحت عنوان" "إنهاء النزاعات وبناء
السالم في أفريقيا :دعوة إلى العمل" الذي تم اعتماده من قبل الدورة العادية الثانية والعشرين

لمؤتمر االتحاد األفريقي المنعقدة في مالبو ،غينيا االستوائية يومي  26و 27يونيو ،2014

بإسهاب مسألة هشاشة الدول .يرى التقرير "الهشاشة ليس كفئة من الدول ولكن كخطر محدق
يهدد عملية التنمية في حد ذاتها" ،مضيفا أنه "خالل الفترة القادمة ،ستظهر داخل أفريقيا في
مختلف األماكن واألشكال على الصعيدين الوطنب أو المحلي -بما في ذلك في البلدان التي لم
تصنف كبلدان هشة حتى اآلن" .ويالحظ التقرير أن الهشاشة في أفريقيا مرتبطة بالتحضر السريع

وبطالة الشباب وعدم المساواة واالستبعاد االجتماعي ،والموارد الطبيعية المكتشفة حديثا ،وتغير

المناخ ،وبناء الدولة وعمليات بناء السالم ،التي من شأنها أن تشكل ضغطا ال يطاق على

المؤسسات الوطنية وتؤدي إلى خطر العنف.

 .230استنادا إلى هذه الخلفية ،يجب أن تشمل أنشطة منع النزاعات ،باإضافة إلى المنع
المباشر المتمثل في اإجراءات المتخذة لمعالجة األسباب القريبة أو المباشرة للنزاعات ،بعدا هيكليا

واستراتيجيا لمعالجة األسباب الجذرية للنزاعات .وفي هذا الصدد ،تجدر اإشارة إلى أن االتحاد
األفريقي اعتمد عدة أدوات معيارية لتسهيل المنع الهيكلي للنزاعات .وتتعلق هذه األدوات بحقوق

اإنسان؛ الحوكمة ومكافحة الفساد؛ عمليات إرساء الديمقراطية؛ نزع السالح؛ اإرهاب؛ ومنع

النزاعات بين الدول وخفضها .وهي تشكل إطا ار موحدا للمعايير والمبادئ المتفق عليها والتي
سيؤدي االمتثال لها إلى الحد من خطر النزاعات والعنف وتعزيز السالم حيثما تحقق.
 .231شدد مجلس السلم واألمن ،في عدة مناسبات ،على الحاجة إلى تجديد الجهود الرامية إلى
المنع الهيكلي للنزاعات .أشار المجلس في إعالنه حول وضع السلم و األمن في أفريقيا المعتمد

خالل اجتماعه الـ  275المنعقد يوم  26أبريل  ،2011إلى أن إهمال الحكومات الحتياجات
السكان االجتماعية واالقتصادية ال سيما الشباب منهم ،يخلق بيئة مالئمة النتشار األزمات
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والنزاعات .وخالل اجتماعه الـ  360المنعقد يوم  22مارس  ،2013شدد مجلس السلم واألمن

على الحاجة إلى معالجة األسباب الجذرية للنزعات بصورة منهجية وشاملة ،وضرورة أن تعمل

جميع الدول األعضاء ،طبقا اللتزاماتها في إطار صكوك االتحاد األفريقي ذات الصلة ،نحو

تحقيق أعلى المعايير في مجاالت حقوق اإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد ومنع النزاعات.

وخالل اجتماعه الـ  463المنعقد يوم  27أكتوبر  ،2014كرر المجلس اقتناعه بأن أوضاع
التهميش وانتهاكات حقوق اإنشان ورفض قبول الهزيمة في االنتخابات والتالعب بالدستور وسوء
اإدارة والتوزيع غير العادل للموارد ونقص الفرص االجتماعية واالقتصادية والبطالة إلى جانب

الفساد من جملة عوامل أخرى ،تعتبر محفزات محتملة للنزاعات العنيفة في أفريقيا .وبناء على
ذلك ،شدد المجلس على ضرورة الحكم الرشيد والحاجة إلى بناء مؤسسات حكومية قوية ومستجيبة
وخاضعة للمساءلة على الصعيدين المحلي والوطني تقدم خدمات أساسية وتضمن العمليات

السياسية الشاملة وسيادة القانون واألمن العام .وأعرب المجلس عن دعمه الكامل للتوصيات الواردة

في تقرير اللجنة الرفيعة المستوى عن الدول الهشة وطلب من المفوضية أن تعمل بشكل فعال نحو
تنفيذ هذه التوصيات.
 .232وكمتابعة لهذه اإعالنات الصادرة عن المجلس ،أعدت المفوضية أداة لتسهيل تحديد أوجه
الضعف الهيكلية للبلدان إزاء النزاعات في مرحلة مبكرة .وسيمكن هذا التقييم الدول األعضاء من
تحديد األسباب الهيكلية المحتملة للنزاعات -مثل استبعاد الجماعات المنتمية إلى هويات مختلفة

وأشكال التمييز األخرى و /أو الحرمان االقتصادي والضغط االجتماعي أو مختلف أشكال تدهور
البيئة والموارد الطويل األمد وما يترتب عن ذلك من آثار إدارية ،مقابل العوامل القريبة والمباشرة.

وستكون نتائج التقييم بمثابة أساس إعداد استراتيجية التخفيف المناسبة .وخالل اجتماعه الـ 502

المنعقد يوم  29أبريل  ،2015شجع المجلس الدول األعضاء على االستفادة القصوى من هذه
األدوات في جهودها الرامية إلى تحقيق المنع الهيكلي للنزاعات وتعزيز السلم واالستقرار .وطلب

من المفوضية ،بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإقليمية ،تقديم المساعدة الضرورية للدول
األعضاء في هذا الشأن والترويج لهذه األدوات.
 .233قد يود المؤتمر أن يكرر إعالناته السابقة حول الحاجة إلى تجديد الجهود الرامية إلى منع
النزاعات ،من خالل تنفيذ أدوات االتحاد األفريقي ذات الصلة ،إلى جانب الحاجة إلى تعزيز

قدرات إدارة السلم واألمن في مجال اإنذار المبكر والوساطة وقدرات هيئة الحكماء لالتحاد
األفريقي .وقد يود المؤتمر أيضا تشجيع الدول األعضاء على االستخدام الفعال لمأدوات التي
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أعدتها المفوضية للمساعدة في تقييم احتماالت التعرض للنزاعات في مرحلة مبكرة واتخاذ تدابير

التخفيف الضرورية.
سابعا -الخاتمة:

 .234ال تزال أفريقيا تواجه تحديات خطيرة في مجال السلم واألمن .ويعيق استمرار النزاعات
واألزمات الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية مما يؤدي إلى نتائج إنسانية

وخيمة ويساهم في إعطاء صورة سلبية عن القارة .ويتعلق أحد العناصر التي تدعو إلى القلق
باالن تكاسات التي تم تسجيلها في البلدان التي تجاوزت األزمات التي شهدتها ودخلت في مرحلة ما
بعد النزاعات .وعموما ،تشكل التحديات التي تواجهها أفريقيا فيما يخص الحكم أحد األسباب
الرئيسية لعدم االستقرار في القارة.

 .235وفي هذا السياق ،يجب التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لحل األزمات الراهنة والقضاء
على الكوارث التي تتسبب فيها .وعلى وجه الخصوص ،يجب أن تتجاوز األطراف المعنية

االعتبارات الضيقة وتضع مصلحة بلدانها والشعوب التي تمثلها فوق كل اعتبار .وفيما يخص
المنع ،يجب التركيز على التنفيذ الفعال لمختلف أدوات االتحاد األفريقي المتعلقة بالديمقراطية

واالنتخابات وحقوق اإنسان .وعالوة على ذلك ،من األهمية بمكان أن تقوم الدول األعضاء التي
قد تواجه أزمات محتملة بتسهيل جهود المفوضية ومجلس السلم واألمن في مجال منع النزاعات

طبقا اللتزاماتها في إطار البروتوكول المؤسس لمجلس السلم واألمن.
-

UNION AFRICAINE

AFRICAN UNION

UNIÃO AFRICANA
Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone: 517 700 Fax: 5130 36
website: www. www.au.int

مؤتمر االتحاد األفريقي

الدورة العادية الخامسة والعشرون
جوهانسبيرج ،جنوب أفريقيا 15-14 ،يونيو 2015

)ASSEMBLY/AU/7 (XXV
ANNEX.1

تقرير رئيسة المفوضية عن تهديدات

اإلرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا وعن تنفيذ البيان
)PSC/AHG/COMM.(CDLV

ASSEMBLY/AU/7 (XXV) ANNEX.1
Page 1

تقرير رئيسة المفوضية عن تهديدات اإلرهاب
والتطرف العنيف في أفريقيا وعن تنفيذ البيان

)PSC/AHG/COMM.(CDLV

أوال – مقدمة:
 .1يقدم هذا التقرير عمال بالبيان ) PSC/AHG/COMM.(CDLVحول اإلرهاب
والتطرف العنيف الذي اعتمده المجلس خالل اجتماعه الـ 455المنعقد في نيروبي،
كينيا ،في  2سبتمبر  .2014ويتضمن لمحة عامة عن التهديدات اإلرهابية في القارة،
فضال عن معلومات مستكملة عن حالة تنفيذ بيان نيروبي للمجلس .ويختتم التقرير
بمالحظات بشأن طريق المضي قدما.
ثانيا  -لمحة عامة عن التهديدات اإلرهابية في القارة:
 .2ال يزال اإلرهاب يشكل أحد التحديات األمنية الكبرى التي تواجه القارة وتهديدا خطي ار
للسلم واالستقرار الدوليين .فقد أصبح أكثر انتشا ار وفتكا وتوسع نطاقه في ظل
استهداف الهجمات منطقة جغرافية أوسع وبتواتر أسرع .وتستخدم الجماعات اإلرهابية
تكتيكات وأساليب جديدة ومتطورة للتجنيد والتمويل.
 .3في تقريري إلى المجلس خالل قمته المنعقدة في نيروبي [،])PSC/AHG/2(CDLV
أشرت إلى أن التهديدات اإلرهابية في القارة يمكن تقسيمها إلى الفئات الخمس التالية:
ُ
( )1الهجمات اإلرهابية على المصالح األفريقية )2( ،الهجمات اإلرهابية على
المصالح األجنبية للدول الغربية وغيرها ( )3استخدام األراضي األفريقية مالذات آمنة،
ومصدر للتجنيد والتمويل )5( ،استخدام
ا
( )4استخدام أفريقيا أرضا خصبة لإلرهاب
أفريقيا كنقطة عبور لإلرهابيين وجمع األموال المرتبطة بأنشطة غير مشروعة أخرى.
عنصرن جديدان هما )1( :أفريقيا كنقطة تجمع للجهاديين الدوليين ()2
ا
وقد ظهر

وأفريقيا كأرض المواجهة بين القاعدة والدولة اإلسالمية من أجل التفوق وقيادة حركة
الجهاد العنيفة.
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 .4على الرغم من أن غرب أفريقيا ومنطقة الساحل وشرق أفريقيا ال تزال هي األكثر
تضر ار من اإلرهاب ،فقد أصبح شمال أفريقيا مرتعا جذابا جدا لإلرهابيين .فعلى ليبيا
وتونس ومصر ،على وجه الخصوص ،التعامل مع وجود عدد كبير من الجماعات
اإلرهابية وزيادة حادة في الحوادث اإلرهابية .ويعود الوضع السائد في المنطقة أساسا
إلى انتشار األسلحة والذخائر فضال عن وجود جماعات مسلحة ال تعد وال تحصى
وذات تدريب وخبرة عسكرية مؤكدة.
 .5قد شهد تكوين بعض هذه الجماعات تغييرات على مدى األشهر الماضية ،وال سيما
بعد إنشاء تنظيم الدولة اإلسالمية في  29يونيو  ،2014مما خلق شرخا داخل أتباع
تنظيم القاعدة والمجموعات التابعة لها وكذلك داخل الحركة الجهادية األوسع نطاقا

التي كان على أفرادها االختيار بين تنظيم القاعدة المركزي وتنظيم الدولة اإلسالمية.

في أفريقيا ،يتنافس تنظيم الدولة اإلسالمية مع محموعات أنصار الشريعة والقاعدة في
بالد المغرب اإلسالمي وحركة المرابطين والحركة من أجل التوحيد والجهاد في غرب

أفريقيا والجماعات اإلرهابية األخرى الراسخة على األرض والسكان ،على النفوذ وتلقين
العقائد المتطرفة وتجنيد اإلرهابيين.
 .6في هذا السياق ،بايع جند الخالفة في الجزائر ،وهي جماعة منشقة عن القاعدة في
بالد المغرب اإلسالمي ،تنظيم الدولة اإلسالمية في  14سبتمبر  2014ومجلس شورى

شباب اإلسالم النشط في ليبيا في  3أكتوبر  2014وأنصار بيت المقدس في مصر
في  10نوفمبر  2014وبوكو حرام (جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد) في نيجيريا في
 7مارس  .2015وبعد ذلك غيرت بوكو حرام اسمها إلى "مقاطعة الدولة اإلسالمية في
غرب أفريقيا .وردا على هذه المبايعات ،رحبت الدولة اإلسالمية بتوسع الخالفة إلى
غرب أفريقيا ،ودعا الجهاديين للسفر إلى هذه األرض المفتوحة الجديدة لشن الجهاد.
 .7يعد االرهابيون انتقائيين من الناحية التكتيكية ويختارون أهدافهم بدافع الدعاية.

فيهاجمون رموز الدولة والثكنات العسكرية والجنود والقوافل من أجل تشويه سمعة
الدولة ومؤسساتها .ويهاجمون السجون إلطالق سراح اإلرهابيين المحتجزين وتجنيد
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آخرين كأعضاء جدد .وهم يستهدفون على نحو متزايد البنية التحتية االقتصادية
المتعددة الجنسيات األساسية واالستراتيجية إلعاقة تدفق اإليرادات المالية .ويلجأون إلى
احتجاز الرهائن وعمليات الخطف على نطاق واسع لزرع الخوف واسترعاء انتباه

وسائل اإلعالم واستخدام ضحاياهم كورقة مساومة لتقديم مطالب محددة .ويقومون
بتدمير التراث الثقافي وتعطيل النظام التعليمي واستخدام السرد العقائدي المتطرف

لتجنيد الشباب وتحريضهم على العنف .ويقدمون الدعم االقتصادي للسكان المحليين

ويتزوجون من القبائل المحلية في إطار استراتيجيتهم للتوسع والترسخ في منطقة
الساحل .ويتزايد استهداف المدنيين من قبل اإلرهابيين لسببين أساسيين هما :أوال ،إن
مهاجمة المدنيين أسهل وأقل خط ار من مهاجمة األهداف العسكرية "الصعبة" وثانيا،

يعطي نشر الرعب بين السكان المدنيين االنطباع بأن اإلرهابيين أقوى وأن القوات
األمنية المشروعة للبالد ال تقدر على حمايتهم.

 .8مع توسع مناطق عملياتها وتوظيف مجندين جدد ،يحتاج اإلرهابيون إلى مزيد من
الموارد المالية والمادية تمكنهم من تسيير وحفظ ومراقبة األراضي وتوفير الخدمات
األولية وتلبية االحتياجات األساسية للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ،مما
يتطلب إقامة صالة أكبر وأكثر متانة مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
وخاصة المخدرات واالتجار بالبشر وتهريبهم وغسل األموال واالتجار غير المشروع
ياألسلحة النارية وغيرها من البضائع غير المشروع واالستغالل واالتجار غير القانوني
بالنفط والموارد المعدنية ونهب وبيع اآلثار والخطف مقابل الفدية وغيرها من الجرائم
ذات العوائد الكبيرة.
 .9في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل ،فإن العمليات األمنية المتواصلة ضد الجماعات مثل
القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي قد حدت من قدرتها التشغيلية التي زادت ضعفا
بسبب الصراعات والخالفات الداخلية المتكررة الناتجة عن ظهور تنظيم الدولة
اإلسالمية ،األمر الذي فتح جبهات في عدة بلدان من شمال أفريقيا .وهذه الجماعات
نشطة بشكل خاص في ليبيا ،حيث تسيطر على بعض المدن وحيث نفذت هجمات
بشعة ضد العمال المهاجرين األفريقينين وغيرها من الهجمات اإلرهابية ضد المدنيين.

ASSEMBLY/AU/7 (XXV) ANNEX.1
Page 4

فقدت القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي السيادة على الجهاد في المغرب العربي
ومنطقة الساحل وقيادته .ومع ذلك ،فإن هذه الجماعة تعيد تنظيم نفسها .وعالوة على
ذلك ،هناك تجدد ملحوظ لألنشطة الجهادية في المنطقة تقوم بها أساسا عناصر

أنصار الدين ،والمرابطون وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا .وتستهدف كل هذه
الجماعات المقام األول بعثة األمم المتحدة المتكاملة والمتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار

في مالي والقوات المسلحة في مالي وذلك لتقييد حركتهم وتعطيل السلسلة اللوجستية.
 .10في منطقة حوض بحيرة تشاد ،ال تزال أنشطة بوكو حرام تؤثر على شمال شرق
نيجيريا وأجزاء من الدول المجاورة .وأسفرت الهجمات التي تقوم بها هذه المجموعة
اإلرهابية عن سقوط آالف القتلى وتسبب في فرار أكثر من  150,000شخص إلى

الكاميرون والنيجر وتشاد المجاورة .وعالوة على ذلك ،هناك ما يقدر بنحو 650,000

شخص في تلك المنطقة نزحوا داخليا بسبب األنشطة الوحشية واالرهابية للمجموعة.
واذا كانت أعمال فريق العمل المشترك والمتعدد الجنسيات الذي أنشأته الدول األعضاء
في لجنة حوض بحيرة تشاد وبنين قد أضعفت حركة بوكو حرام غير أنها ال تزال
تحتفظ ببعض القدرة ،كما يتضح ذلك من الهجمات التي نفذتها مؤخ ار.
 .11في شرق أفريقيا ،ال يزال العديد من الدول األعضاء تواجه تهديدات أمنية من
طردت حركة الشباب من معظم معاقلها في
الجماعات اإلرهابية .ففي القرن األفريقيُ ،

الصومال وذلك بفضل العمليات التي قام بها الجيش الوطني الصومالي وبعثة االتحاد

األفريقي في الصومال وتم قتل قياداتها العليا في غارات بطائرات بدون طيار في
الصراعات داخلية وفقدت السيطرة على المراكز المالية الرئيسية وتالشت شعبيته بسبب
سياساتها المتطرفة والمتشددة .وعالوة على ذلك ،ال تزال حركة الشباب تعاني من
صعوبات ناجمة عن قتل علي أحمد جودان في عام  2014والعملية االنتقالية الصعبة
تحت قيادة أحمد عمر (أبو عبيدة) واألهداف المتضاربة بين أنصار الجهاد العالمي
ومؤيدي الجهاد المحلي .على الرغم من هذه التحديات ،أثبتت حركة الشباب مرونتها
وقدرتها على التكيف ،كما تجلى ذلك في استمرار الهجمات التي تنفذها داخل
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الصومال وخارجها على حد سواء وال سيما كينيا التي شهدت هجوما إرهابيا جبانا ضد
كلية غاريسا الجامعية في أوائل أبريل .2015
 .12هناك جماعات أخرى نشطة أيضا في شرق أفريقيا ،بما في ذلك القوات الديمقراطية
المتحالفة ألوغندا وجيش الرب للمقاومة .تجدر اإلشارة إلى أن جيش الرب للمقاومة
الذي ينشط أيضا في أجزاء من جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو
الديمقراطية قد أصبح ضعيفا جدا بسبب العمليات التي قام بها فريق العمل اإلقليمي

لمبادرة التعاون اإلقليمي من أجل القضاء عليه .وقد تم قتل العديد من قادته أو إلقاء
القبض عليهم أو تسليمهم في ظل تضاءل عدد مقاتليه .ومع ذلك ،ال يزال جيش الرب

للمقاومة ينفذ هجمات على المدنيين والمنتجعات ويلجأ إلى النهب واالتجار غير
المشروع وال سيما الصيد الجائر للعاج من أجل البقاء.
 .13تشكل مسألة المقاتلين اإلرهابيين األجانب وأثر الدولة اإلسالمية على أفريقيا مصدر
قلق كبير ،نظ ار النضمام المزيد من األفريقيين إلى صفوف الدولة اإلسالمية أو
مبايعتها .ووفقا للبيانات التي تم جمعها من تحليالت المؤسسات البحثية المختلفة
والتقرير الحديث لألمم المتحدة ،ازداد عدد المقاتلين اإلرهابيين األجانب بنسبة %71
في الفترة بين منتصف  2014ومارس  2015إلى ما مجموعه  25,000من نحو
 100دولة ،من بينهم  6000من األفريقيين.
ثالثا  -الخطوات المتخذة في تنفيذ البيان ):PSC/AHG/COMM.(CDLV
 .14في  19سبتمبر  ،2014وجهت المفوضية مذكرة شفوية إلى جميع الدول األعضاء
إلحالة البيان الذي اعتمدته قمة مجلس السلم واألمن في نيروبي رسميا وتسليط الضوء
على البنود الرئيسية التي تحتاج إلى متابعة .استغلت المفوضية الفرصة إلعادة تأكيد
التزامها الكامل واستعدادها لتقديم المساعدة الالزمة للدول األعضاء في هذا الصدد.
 .15تسهيالا لتنفيذ البيان الذي اعتمده مجلس السلم واألمن في اجتماع نيروبي المنعقد في 4

ديسمبر  ،2014عقدت المفوضية ورشة عمل تشاورية لوضع خطة تفصيلية للتنفيذ.
ضمت هذه الورشة هياكل االتحاد األفريقي ذات الصلة ،وال سيما المركز األفريقي
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للدراسات واألبحاث الخاصة باإلرهاب وبعثة االتحاد األفريقي في مالي ومنطقة الساحل
وكذلك األمم المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين .وتحدد خطة التنفيذ مجاالت تدخل
رئيسية ،بما في ذلك االستجابة للعدالة الجنائية ،وادارة الحدود ،ومعالجة الظروف
المؤدية إلى انتشار اإلرهاب ،ومكافحة التطرف العنيف ،وتجنيد اإلرهابيين ومكافحة

غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وكذلك التنسيق والتعاون.

 .16في مارس  ،2015ونظ ار التساع نطاق األنشطة التي يتعين القيام بها ،أنشأت
المفوضية فريقا استشاريا من شأنه أن يدعم اإلدارة والمركز األفريقي للدراسات
واألبحاث الخاصة باإلرهاب في تنفيذ عملية بيان نيروبي .عقد الفريق اجتماعه
االفتتاحي في أديس أبابا يومي  11و 12مايو  .2015وقد قام أعضاؤه منذ ذلك
الحين بزيارات للجزائر وباماكو ،إلجراء مشاورات مع المركز األفريقي للدراسات
واألبحاث الخاصة باإلرهاب والبعثة الدولية لمنطقة الساحل .وقد صاغ الفريق خطة
عمل ،مع التركيز على مكافحة التطرف العنيف.
رابعا-

حالة

تنفيذ

األحكام

ذات

الصلة

من

بيان

مجلس

السلم

واألمن

()PSC/AHG/COMM.(CDLV
 .17في بيانه ( ،)PSC/AHG/COMM.(CDLVأعرب مجلس السلم واألمن عن قلقه من
أنه ،على الرغم من التقدم المحرز في وضع إطار معياري وتشغيلي شامل لمكافحة
اإلرهاب ،ال تزال ثغرات خطيرة قائمة من حيث التنفيذ والمتابعة ،مما يقلل من فعالية
استجابة أفريقيا لخطر اإلرهاب والتطرف العنيف .وعليه ،أكد مجلس السلم واألمن على
الحاجة الملحة إلى اتباع نهج موجه نحو اتخاذ اإلجراءات لتجسيد االلتزام الذي أعلنته
الدول األعضاء بمكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره .وقد تم
تحديد عدد من الخطوات العملية .وتتضمن الفقرات التالية آخر المستجدات فيما يتعلق
بالخطوات التي تم اتخاذها:
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أ)

التوقيع والتصديق على الوثائق األفريقية والدولية ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب

 .18خالل قمة نيروبي ،كرر مجلس السلم واألمن دعوته للدول األعضاء التي لم تتخذ بعد
طرفا في اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لمنع اإلرهاب
اإلجراءات الالزمة لتصبح أ ا
ومكافحته لعام  1999والبروتوكول اإلضافي لعام  2004أن تقوم بذلك على جناح
السرعة ،وكذلك بالنسبة للوثائق الدولية ذات الصلة المعتمدة تحت رعاية األمم المتحدة.
أكد مجلس السلم واألمن أيضا على ضرورة التوقيع والتصديق العاجلين على اتفاقية

االتحاد األفريقي حول التعاون العابر للحدود (اتفاقية نيامي) الصادرة في يوليو

 ،2013والتي تتضمن أحكاما بشأن التعاون في مجال األمن ،بما في ذلك مكافحة
اإلرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية .وحتى يونيو  ،2015وقعت 50
دولة عضوا على اتفاقية  ،1999وصدقت عليها  ،41بينما وقعت  45دولة عضوا
على البروتوكول و صدقت عليه  .16وحتى اآلن ،وقعت  5دول أعضاء على اتفاقية
نيامي وصدقت إحداها عليه أيضا.
ب) تقديم التقارير السنوية إلى مجلس السلم واألمن
 .19تمشيا مع أحكام بروتوكول  ،2004طلب المجلس من الدول األعضاء  ،أن تقدم إليه
تقارير سنوية عن اإلجراءات المتخذة لمكافحة ومنع اإلرهاب ،واخطاره بجميع األنشطة
اإلرهابية في أراضيها فور وقوعها .وعلى الرغم من أن البروتوكول دخل حيز التنفيذ
في  26فبراير  ،2014لم تقدم أية دولة حتى اآلن التقارير المطلوبة.
ج) تعيين جهات االتصال للمركز األفريقي للدراسات واألبحاث الخاصة باإلرهاب
 .20دعا المجلس الدول األعضاء التي لم تعين بعد جهات اتصال وطنية لغرض التواصل
والتنسيق مع المركز األفريقي للدراسات واألبحاث الخاصة باإلرهاب إلى القيام بذلك
بحلول نهاية عام  ،2014مع األخذ في االعتبار الحاجة إلى أن يعين في هذه
الوظائف أفراد من ذوي المؤهالت المناسبة مع مستوى اإلجازة المطلوبة للوصول إلى
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المعلومات وصناع القرار في أجهزة المخابرات واألمن .ال تزال ثمة خمسة ( )5دول
أعضاء لم تعين بعد جهات اتصال وطنية.
د) المساهمات المالية وتوفير الخبرة من قبل الدول األعضاء
 .21دعا المجلس الدول األعضاء إلى تقديم المساهمات المالية لتسهيل تنفيذ إطار االتحاد
األفريقي لمكافحة اإلرهاب ،وانتداب الخبرة الفنية إلى المركز األفريقي للدراسات
واألبحاث الخاصة باإلرهاب .تدعو الحاجة إلى تكرار توجيه هذه الدعوة إلى الدول
األعضاء لتقديم الدعم المطلوب.

ه) تفعيل لجنة مجلس السلم واألمن المعنية بمكافحة اإلرهاب
 .22أعرب المجلس عن تصميمه على ضمان سير العمل الفعال للجنته المعنية بمكافحة
اإلرهاب التي أنشئت بموجب البيان ()PSC / PR / COMM. (CCXLVIX
المعتمد خالل اجتماعه الـ 249المنعقد في أديس أبابا في  22نوفمبر  .2010يتخذ
المجلس حاليا اإلجراءات االعتماد االختصاصات العامة لجميع اللجان الفرعية التابعة
له ،بما في ذلك لجنة مكافحة اإلرهاب ،فضال عن برنامج عمل هذه اللجنة التي تم
تعيين أعضائها خالل االجتماع الـ 447المنعقد في  24يوليو 2014
و) وضع مذكرة توقيف أفريقية
 .23طلب المجلس من المفوضية صياغة مذكرة توقيف أفريقية في حق األشخاص
المتهمين أو المدانين بأعمال إرهابية ،بما في ذلك عقد اجتماع للخبراء الحكوميين حول

هذه المسألة بحلول الفصل األول من  .2015وقد تم تكليف الفريق االستشاري الذي
انشأته المفوضية بإجراء األعمال التمهيدية الالزمة.
ز) عقد ورش عمل إقليمية للتوعية

 .24طلب المجلس عقد ورش عمل إقليمية للتوعية بشأن الوثائق األفريقية والدولية ذات
الصلة ،وذلك بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء المعنيين .ويتم
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اتخاذ اإلجراءات لهذا الغرض .في غضون ذلك ،ونظ ار لبروز هذه المسألة ،عقدت
اللجنة ،ورشة عمل يومي  22و 23أبريل  2015في أديس أبابا حول مكافحة التهديد

الذي يشكله المقاتلون اإلرهابيون األجانب لدول الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية

(إيجاد) .،وشددت الورشة على ضرورة بذل جهود متجددة من قبل الدول األعضاء من
أجل معالجة هذه المشكلة ،وال سيما من خالل تبادل المعلومات واالستخبارات.
ح) تنفيذ عملية نواكشوط
 .25دعا المجلس الدول األعضاء إلى المشاركة في عملية نواكشوط حول تعزيز التعاون
األمني وتفعيل المنظومة األفريقية للسلم واألمن في منطقة الساحل والصحراء ،والى
اإلسراع في تنفيذ مختلف اإلجراءات المتفق عليها خالل اجتماعات رؤساء أجهزة األمن
والمخابرات ووزراء الخارجية في بلدان المنطقة .في هذا الصدد ،فإن المفوضية،

يسرت عقد مؤتمر قمة عملية نواكشوط في العاصمة
بالتعاون مع موريتانياّ ،
الموريتانية ،في  18ديسمبر  ،2014تحت رعاية الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي
كان وقتئذ رئيسا لالتحاد .شارك ممثلو من األمم المتحدة واالتحاد األوروبي في مؤتمر
القمة .وفي اإلعالن الصادر في تلك المناسبة ،رحب مؤتمر القمة بالنتائج التي تحققت

بالفعل في تنفيذ العملية .إضافة إلى ذلك ،طلبت القمة من المفوضية ،بالتعاون الوثيق
مع المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (اإليكواس) ،وبدعم من الشركاء الدوليين،
اتخاذ اإلجراءات الالزمة ،بما في ذلك تنظيم اجتماع لرؤساء أركان الدفاع ووزراء
الدفاع واألمن ،الستكمال مذكرة عامة لعمليات وحدات مختلطة ودوريات حدودية
مشتركة .وأخيرا ،أعربت القمة عن استعدادها ،بالتشاور مع األمم المتحدة ،للمساهمة
في تعزيز بعثة األمم المتحدة المتعددة األبعاد المتكاملة لتحقيق االستقرار في مالي.
عقد اجتماعان لرؤساء االستخبارات في وقت الحق :األول في داكار ،السنغال ،يومي
 13و 14نوفمبر  2014والثاني في الجزائر العاصمة ،الجزائر ،يومي  15و 16أبريل
.2015
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ط) تنفيذ مبادرة التعاون اإلقليمية -جيش الرب للمقاومة
 .26تواصلت الجهود لتنفيذ مبادرة التعاون اإلقليمية -جيش الرب للمقاومة ،خصوصا
لضمان فعالية ذراعها العملياتي ،أي فريق العمل اإلقليمي .في مارس  ،2015قام

المبعوث الخاص الجديد لالتحاد االفريقي لمسألة جيش الرب للمقاومة ،الفريق جاكسون
كيرانو توويي من كينيا ،الذي عين في يوليو  ،2014خلفا للسفير فرانسيسكو ماديرا،
الذي كان يتولى المسؤولية بالتزامن مع صفته مدي ار للمركز األفريقي للدراسات

واألبحاث الخاصة باإلرهاب والممثل الخاص للتعاون في مكافحة اإلرهاب ،بزيارة لمقر

فريق العمل اإلقليمي في يامبيو ،بجنوب السودان ،وكذلك قطاعات فريق العمل في
أن از از (جنوب السودان) ،أوبو (جمورية أفريقيا الوسطى) ودونجو (جمهورية الكونغو

الديمقراطية) لتقييم العمليات ضد جيش الرب للمقاومة .يتواصل التعاون أيضا مع

منظمة األمم المتحدة ،وال سيما من خالل الممثل الخاص ألفريقيا الوسطى ،األستاذ
عبد هللا باتيلي ،وكذلك مع الشركاء اآلخرين .وفي  18مايو  ،2015جدد المجلس

والية مبادرة التعاون اإلقليمية-جيش الرب للمقاومة لمدة  12شه ار إضافية .كما طلب
من المفوضية اتخاذ إجراءات عملية فورية الستكمال تقييم احتياجات إعادة تأهيل
المناطق المتضررة من أنشطة جيش الرب للمقاومة.
ي) دعم وتسهيل مبادرة تعاون إقليمية أخرى لمكافحة اإلرهاب
 .27طلب المجلس من المفوضية دعم وتسهيل مبادرات وآليات التعاون اإلقليمية الالزمة
لمواجهة التهديدات العابرة للحدود المحددة ،بناء على تجارب مبادرة التعاون اإلقليمية
لمكافحة جيش الرب للمقاومة وعملية نواكشوط .وفي هذا الصدد ،تم اتخاذ اإلجراءات
التالية:
( )1مكافحة جماعة بوكو حرام
 .28في أعقاب قمة مجلس السلم واألمن في نيروبي ،قامت المفوضية بعدد من أنشطة
المتابعة ،بما في ذلك المشاركة في االجتماع الوزاري للدول األعضاء في لجنة حوض
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بحيرة تشاد وبنين المنعقد في نيامي ،النيجر ،في  20يناير  .2015وقد تُوجت هذه
الجهود باعتماد االجتماع الـ  484للمجلس بيانا يأذن بنشر فريق العمل المشترك
المتعدد الجنسيات لفترة أولية مدتها اثنا عشر شه ار ويمكن أن يبلغ قوامه  7500فردا
من العسكريين وغير العسكريين .ومن  5إلى 7فبراير  ،2015عقدت اللجنة اجتماعا
للخبراء قام بصياغة مفهوم العمليات لفريق العمل المشترك المتعدد الجنسيات ووثائق

أخرى ذات صلة ،في ياوندي ،الكاميرون .وقد انعقد اجتماع متابعة للتخطيط في
انجامينا من  23إلى 27فبراير  ،2015لصياغة مفهوم على مستوى العمليات .ومن

 20إلى  24مايو  ،2015اجتمع خبراء من الدول األعضاء في لجنة حوض بحيرة
تشاد وبنين واالتحاد األفريقي والشركاء ،في نجامينا ،الستكمال وثائق تشغيلية إضافية
لفريق العمل المشترك المتعدد الجنسيات.
( )2عملية جيبوتي
 .29عقدت المفوضية االجتماع األول لرؤساء أجهزة المخابرات واألمن للدول األعضاء في
جماعة شرق أفريقيا والهيئة الحكومية المشتركة للتنمية في جيبوتي من  28فبراير إلى

 1مارس  .2015واتفق االجتماع على مجموعة من التدابير لتعزيز التعاون األمني
في االقليم ،بما في ذلك زيادة التفاعل بين الدول والمؤسسات المعنية ،وانشاء نظم
اتصال آمنة بين المخابرات وأجهزة األمن وتعزيز القدرات التشغيلية الوطنية .وتم
االتفاق أيضا على إضفاء الطابع المؤسسي على هذا االجتماع عن طريق إطالق

عملية جيبوتي حول تعزيز التعاون األمني في منطقة شرق أفريقيا .وسيجتمع رؤساء

أجهزة المخابرات واألمن كل ثالثة أشهر .وسيعقدون اجتماعهم الثاني في كامباال،

أوغندا.
ك) تقييم حالة تنفيذ خطة عمل 2002
 .30طلب مجلس السلم واألمن من المفوضية إجراء تقييم لحالة تنفيذ خطة عمل 2002
وتحديد الخطوات المطلوبة لمعالجة التحديات المطروحة .وسيتم تقديم نتائج التقييم إلى

اجتماع حكومي مشترك رفيع المستوى حول منع اإلرهاب ومكافحته .يجدر بالذكر أن
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خطة العمل قد اعتمدها من قبل االجتماع الحكومي المشترك األول للفريق لرفيع
المستوى التابع لالتحاد األفريقي حول منع اإلرهاب ومكافحته في أفريقيا ،المنعقد في
الجزائر ،من  11إلى  14سبتمبر  .2002وينوي الفريق االستشاري إجراء مشاورات

مع المركز األفريقي للدراسات والبحوث حول اإلرهاب في األسابيع القادة من أجل
الشروع في هذه العملية
ل) لعقد اجتماع رفيع المستوى حول تمويل اإلرهاب
 .31طلب مجلس السلم واألمن من المفوضية العمل باتجاه تنظيم اجتماع رفيع المستوى
للدول األعضاء حول موضوع تمويل اإلرهاب بغية تحديد التدابير العملية لمعالجة هذه
المشكلة على نحو أكثر فعالية .وتعمل المفوضية ،عبر المركز األفريقي للدراسات
واألبحاث الخاصة ب اإلرهاب ،مع الجزائر التي اقترحت استضافة االجتماع ،وذلك من
أجل القيام بكافة التحضيرات المطلوبة .ويتم إعداد مشروعي مذكرة مفاهيمية وبرنامج
يتم توزيعهما بمجرد االنتهاء منهما .ومن المقرر تنظيم االجتماع بنهاية .2015
م) تفعيل اآللية األفريقية للتعاون بين أجهزة الشرطة (األفريبول)
 .32عبر مجلس السلم واألمن عن دعمه للتفعيل الكامل والعاجل لآللية األفريقية للتعاون
بين أجهزة الشرطة (األفريبول) ،وفقا للمقرر ) ،EX.CL/Dec.820(XXVالمعتمد من
قبل الدورة العادية الخامسة والعشرين للمجلس التنفيذي ،المنعقدة في مالبو ،غينيا
االستوائية ،من  20يونيو  ،2014ونتائج االجتماع األول للجنة المختصة لألفريبول
المنعقد ،في أديس أبابا في  2يوليو  .2014وسهلت المفوضية ،في إطار المتابعة،
عقد اجتماعات للجنة المختصة لألفريبول في كمباال ،أوغندا ،في  2اكتوبر 2014؛
وفي الجزائر العاصمة ،يومي  18و  19مارس 2015؛ وفي أديس أبابا في  2يونيو
 . 2015أعدت الموفضية وثائق حول الهيكلة ،والتوظيف وخيارات التمويل ،إضافة إلى
خطة عمل ثالثية ونظام أساسي لألفريبول .وسيتم تقديم هذه الوثائق إلى اجتماع

مديري الشرطة األفريقيين المقرر عقده في أكتوبر  ،2015لبحثها قبل عرضها على
أجهزة صنع السياسة المعنية لالتحاد األفريقي.
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ن) إعداد مذكرة مفاهيمية حول إنشاء صندوق خاص مكافحة اإلرهاب
 .33طلب مجلس السلم واألمن من المفوضية إعداد مذكرة مفاهيمية حول إمكانية إنشاء
صندوق مخصص لجهود مكافحة اإلرهاب في القارة .وتعمل المفوضية مع الفريق

اإلستشاري إلعداد المذكرة المذكورة.
خامسا – التطرف:

 .34تستفيد الجماعات اإلرهابية وتستغل الحرمان والسخط اإلجتماعيين والنزاعات التي لم
تحل بعد ،والمطالب الفردية أو الجماعية المتعلقة بالهوية ،والدين ،والتاريخ ،والتهميش،
واإلقصاء وجملة من العناصر األخرى ،إلنتاج سرد ايديولوجي يهيئ بيئة مواتية للتجنيد
والتطرف ،حيث تصبح أنشطة الجماعات اإلرهابية مثيرة كآلية للنشاط السياسي .وتشير
تقارير متطابقة إلى تورط شبكات محلية في التجنيد ،والتطرف وتعبئة الموارد بالنيابة
عن عدد من الجماعات اإلرهابية .وعلى هذا األساس ،شدد مجلس السلم واألمن خالل
اجتماعه في نيروبي على الحاجة إلى معالجة كافة الظروف التي تؤدي إلى انتشار
اإلرهاب والتطرف العنيف ،بما في ذلك النزاعات الطويلة التي ال تتم تسويتها ،وانعدام

سيادة القانون ،وانتهاكات حقوق اإلنسان ،والتمييز ،واإلقصاء السياسي ،والتهميش
اإلجتماعي واإلقتصادي ،والحكم السيء ،مع التأكيد رغم ذلك بأن أي من هذه الظروف
ال يعذر أو ُيبرر األعمال اإلرهابية .وشدد مجلس السلم واألمن على أهمية
استراتيجيات شاملة لمكافحة اإلرهاب تُمكن منظمات المجتمع المدني.
 .35متابعة منه لذلك ،وضع الفريق االستشاري الذي شكلته المفوضية العناصر األولية

الستراتيجية معالجة مسألة التشدد والتطرف العنيف .وفي غضون ذلك ،عقد المركز
األفريقي للدراسات واألبحاث الخاصة باإلرهاب عدة ورش عمل حول الموضوع ،بغية
مساعدة الدول األعضاء على معالجة التحديات التي تواجهها في هذا المجال .كما أن
بعثة االتحاد األفريقي المعنية بمالي ومنطقة الساحل تشتركان أيضا في جهود مكافحة
التطرف.
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سادسا -الشراكات:
 .36طلب مجلس السلم واألمن من المفوضية عقد منتدى استشاري سنوي مع الشركاء
الدوليين المعنيين ،لمواءمة استراتيجياتهم وتسهيل وتشجيع التعاون والتنسيق العملي
المنحى ،إضافة إلى تعبئة المزيد من الدعم للجهود األفريقية لمحاربة اإلرهاب .وتعمل

المفوضية باتجاه عقد هذا المنتدى في نهاية هذه السنة .وفي غضون ذلك ،يتم تخاذ

الخطوات لتعزيز العالقة مع الشركاء المتعددي األطراف والثنائيين .وفي هذا الصدد،
تمكنت المفوضية من تعبئة المزيد من الدعم من الشركاء ،بما في ذلك تدريب الخبراء
األفريقيين.
سابعا– المالحظات:
 .37ال يزال اإلرهاب والهجمات اإلرهابية أحد أخطر التهديدات للسلم واألمن في أفريقيا .وال
تزال القارة تتكبد خسائر فادحة بسبب هذه األعمال اإلرهابية الفظيعة ،التي اسفرت عن
خسائر في األرواح ،وتدمير البنية التحتية ،وخسارة سبل العيش والنزوح .وقد ازدادت
أنشطة وهجمات الجماعات اإلرهابية جرأة .كما أن الخطوط الفاصلة بين التطرف
السياسي والديني وااليديولوجي غير واضحة ،في حين أن الجماعات اإلرهابية تعمل
بشكل متزايد كشبكة.
 .38خالل العقود الماضية ،اعتمدت أجهزة صنع السياسة المعنية لالتحاد عددا من اآلليات
لتسهيل وتعزيز عمل منسق وفعال ضد اإلرهاب ،ال سيما اتفاقية الجزائر لعام 1999
والبروتوكول المرفق بها لعام  ،2004إضافة إلى خطة عمل  .2002وتجدر اإلشارة
أيضا إلى إنشاء المركز األفريقي للدراسات واألبحاث الخاصة باإلرهاب .وتوفر هذه

اآلليات قاعدة مناسبة لتعزيز التعاون بين الدول األعضاء .من الناحية التشغيلية،
تواصل المفوضية المشاركة النشطة في الجهود الرامية لمواجهة آفة اإلرهاب .وقد
اتخذت ال خطوات لتعبئة الدول األعضاء في اتجاه التنفيذ الكامل والفعال إلطار االتحاد
األفريقي المعياري لمكافحة اإلرهاب.
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 .39على الرغم من الخطوات المتخذة على المستويات الوطنية واالقليمية والقارية ،ظلت
التهديدات اإلرهابية قائمة ،وتستمر أفريقيا في إظهار مواطن ضعف كبيرة .وتتطلب
منع اإلرهاب ومكافحته إرادة متجددة لدى الدول األعضاء .وقد تم تحديد جملة من
الخطوات العملية في بيان مجلس السلم واألمن الصادر في نيروبي .وسيقطع التنفيذ
الفعال لهذه الخطوات أشواطا شاسعة في مساعدة القارة على معالجة الخطر الذي
يطرحه اإلرهاب والتطرف العنيف.
 .40وفي أثناء مضاعفة القارة جهودها لمواجهة التحديات المطروحة ،ينبغي إيالء اهتمام
خاص لمسألة التطرف حيث أن مواجهة هذا الخطر يقع في صميم جهود مواجهة

الظروف المؤدية إلى تفشي اإلرهاب .وكما هو وارد في تقريري لقمة مجلس السلم

واألمن في نيروبي ،فإن هذه عملية طويلة األمد تتطلب وضع سياسات وبرامج وطنية
سليمة .بنفس القدر من األهمية ،ينبغي أن ندرك أنه ال يمكن تحقيق أية نتائج
مستدامة في منع اإلرهاب ومكافحته ما لم تكن الجهود المبذولة مبنية على االحترام

التام آلليات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي .وال تزال تصريحات مجلس السلم

واألمن حول هذه المسألة وجيهة.
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نتائج خلوة مجلس السلم واألمن بشأن القضايا والتحديات فيما يخص تعزيز
السلم واألمن واالستقرار في أفريقيا

سواكوبموند ،ناميبيا 23-21 ،مايو 2015
أوالً :مقدمة:
 -1عقد مجلس ا لسلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي خلوته السابعة بشأن القضايا
والتحديات حول تعزيز السلم واألمن واالستقرار في أفريقيا ،في الفترة من  21إلى 23
مايو  ،2015في سواكوبموند ،ناميبيا .وقد جاء االجتماع كخطوة إضافية من قبل
مجلس السلم واألمن في جهوده لتحقيق والحفاظ على السلم واألمن واالستقرار ألفريقيا
وشعوبها في إطار المنظومة األفريقية للسلم واألمن .وبعد مداوالت عديدة ،توصلت
الخلوة إلى النتائج التالية:
ثانياً :النتائج
أ .تعزيز التعان بين مجلس السلم واألمن والمجموعات االقتصادية اإلقليمية /اآلليات
اإلقليمية في منع وادارة وتسوية النزاعات،
 . 2يضع مجلس السلم واألمن الصيغة التالية لتمكين المجموعات االقتصادية اإلقليمية/
اآلليات اإلقليمية لتوفير المعلومات والمدخالت األساسية المطلوبة التخاذ القرار من قبل
مجلس السلم واألمن وفي حاالت األزمات ( باستثناء االجتماعات بشأن المسائل
ا لمواضيعية الخاصة والتي تندرج تحت نموذج آخر من الجلسات المفتوحة لمجلس السلم
واألمن والتي يدعي لها المجموعات االقتصادية اإلقليمية /اآلليات اإلقليمية من بين
مدعوين أخر ،باإلضافة إلى مسائل ما بعد النزاعات ،في إطار منع وادارة وتسوية
النزاعات في أفريقيا:
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 )1سيت م دعوة المجموعات االقتصادية اإلقليمية /اآلليات اإلقليمية الجتماعات مجلس
السلم واألمن لبحث أوضاع األزمات

والصراع باإلضافة إلى مسائل مابعد

النزاعات،
 ) 2سيعقد مجلس السلم واألمن اجتماعات استشارية كل ثالثة أشهر مع المجموعات
االقتصادية اإلقليمية /اآلليات اإلقليمية لتعزيز التناسق االستراتيجي في مناقشة
مسائل السلم واألمن،
 ) 3سيتم دعوة المجموعات االقتصادية اإلقليمية /اآلليات اإلقليمية من قبل مجلس
السلم واألمن إلى مشاورات غير رسمية مباشرة بعد االجتماعات الرسمية لمجلس
السلم واألمن ،لتمكين تفاعل مجلس السلم واألمن مع المجموعات االقتصادية
اإلقليمية في وضع بعينه بهدف جمع معلومات أكثر ومدخالت مالئمة بشأن
الحاصل على األرض .وكذلك ،ستتدبر المجموعات اإلقتصادية اإلقليمية مردود
ميزة التقريب إلى والمعرفة األوسع بمناطق األزمات والنزاعات .وفي هذا الصدد،
ستوفر المجموعات االقتصادية اإلقليمية /اآلليات اإلقليمية وثائق لمجلس السلم
واألمن لإلحاطة بمثل هذه المشاورات،
 )4ستحيط المجموعات االقتصادية اإلقليمة /اآلليات اإلقيلمية مجلس السلم واألمن
بالتحديثات بشأن المشاركات الحقيقية لتنفيذ مقررات مجلس السلم واألمن حول
أوضاع األزمات والنزاعات ،باإلضافة إلى مسائل ما بعد النزاع،
 )5سيطلب مجلس السلم واألمن من المجموعات االقتصادية اإلقليمية /اآلليات
اإلقليمية توفير المدخالت في غضون المرحلة المبكرة من التحضير لالجتماعات
االستشارية السنوية لمجلس السلم واألمن مع األجهزة المباشرة،
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 )6سيطلب مجلس السلم واألمن من المجموعات االقتصادية اإلقليمية /اآلليات
اإلقليمية توفير المدخالت في مرحلة مبكرة من إعداد تقرير مجلس السلم واألمن
بشأن أنشطته ووضعية السلم واألمن في أفريقيا.
 .3بشأن وقائع اجتماعات مجلس السلم واألمن بشأن أوضاع األزمات والنزاعات ،باإلضافة
إلى مسائل مابعد النزاعات ( ،باستثناء االجتماعات بشأن المسائل المواضعية الخاصة)
بغية تمكين المجموعات االثتصادية اإلقليمية /اآلليات اإلقليمية للمشاركة على نحو أكثر
فاعلية .وفي هذا السياق ،يعد مجلس السلم واألمن الصيغة التالية:
أ) جلسة مغلقة لبدء االجتماع واعتماد األجندة،
ب) جلسة مفتوحة أثناء إعداد المدعوين لكلماتهم
 )1تمشي ًا مع نتائج الخلوات السابقة لمجلس السلم واألمن بشأن طرق العمل ،سيقرر
مجلس السلم واألمن قائمة المدعويين الجتماعاته
 )2المرحلة األولى للجلسة المفتوحة والتي ال يتواجد بها مدعويين غير أفريقيين بمجلس
السلم واألمن ،وتعد منظمات المجتمع المدني كلماتها وتعرض رؤاها لمجلس السلم
واألمن للمسائل قيد البحث .ويسعى مجلس السلم واألمن والمجموعات االقتصادية
اإلقليمية /اآلليات اإلقليمية إلى الحصول على توضيحات من المدعوين غير
األفريقيين ومنظمات المجتمع المدني .وبعدها ،تغادر الدول األعضاء االجتماع،
 )3المرحلة الثانية من الجلسة المفتوحة والتي يدعي خاللها األعضاء في االتحاد
األفريقي إلعداد كلماتهم وتقديم رؤاهم بشأن المسألة قيد البحث .ويسعى مجلس السلم
واألمن والمجموعات االقتصادية اإلقليمية /اآلليات اإلقليمية إلى الحصول على
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توضيحات من المدعوين غير األفريقيين ومنظمات المجتمع المدني .وبعدها ،تغادر
الدول األعضاء االجتماع،
 )4المرحلة الثالثة من الجلسة المفتوحة والتي تقدم فيها المجموعات االقتصادية
اإلقليمية /اآلليات اإلقليمية مدخالت أساسية ،متضمنة المشاركة المحتملة لمراكز
التنسيق الفنية في ترتيب المدخالت مع أمانة مجلس السلم واألمن لتعزيز صنع
القرار لمجلس السلم واألمن بشأن المسألة قيد البحث .ويسعى مجلس السلم واألمن
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية /اآلليات اإلقليمية إلى الحصول على توضيحات
من المدعوين غير األفريقيين ومنظمات المجتمع المدني .وبعدها ،تغادر الدول
األعضاء االجتماع،
 )5جلسة مغلقة لمجلس السلم واألمن والتي تجري خاللها المداوالت ويتم فيها اتخاذ
الق اررات،
ب .تعزيز منع النزاعات
 . 4لم يعقب اإلنذار المبكر العمل المالئم والفاعل في بعض الحاالت .وفي الحقيقة ،فإن
بعض األزمات التي دمرت أجزاء من أفريقيا هي ذات طبيعة وقائية ،حينما يتخذ االتحاد
األفريقي والمجموعات االقتصادية األفريقية /اآلليات اإلقليمية والدول األعضاء المتضررة
في االتحاد األفريقي .وفي هذا السياق ،يحتاج االتحاد األفريقي إلى إعداد إطار لتفويض
القوات االحتياطية للتدخل في االنتشار الوقائي ،واحتواء األزمات والتدخل في أوضاع
الصراع أينما كان في أفريقيا.
 )1سيتم اتخاذ اإلجراءات التالية:
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 عند اإلخفاق في إقرار واالستجابة لإلنذارات المبكرة لألزمات التي تلوح في األفق،تتعثر اإلجراءات الوقائية المبكرة لالتحاد األفريقي في دولة معينة.
 التعامل مع مشكلة اإلنكار وعدم التعاون عندما يكون هناك إشارات واضحة على بدءأزمة،
 مواجهة األسباب األساسية لألزمات الناشئة في مرحلة مبكرة تشجيع الدول األعضاء للتعاون عندما يكون هناك إشارات واضحة على أزمات تلوحفي األفق،
 ينبغي أن تحضر إدارة الشؤون السياسية بمفوضية االتحاد األفريقي كل اجتماعاتمجلس السلم واألمن مع تقديم إيجازات منتظمة ،تتضمن تلك التي تركز على نواحي
اإلنذار المبكر لمجلس السلم واألمن،
 ينبغي أن تمد المجموعات االقتصادية اإلقليمية /اآلليات اإلقليمية مجلس السلمواألمن بالتحديثات ،بما فيها تلك التي تركز على نواحي اإلنذار المبكر ،والتي تنطوي
على استيفائها لمعلومات اإلنذار المبكر،
 تعزيز جهود إعادة اإلعمار والتنمية ما بعد النزاع بغية تجنب نتكاسات الوقوع فيدائرة العنف،
 تشجيع الدول األعضاء لتعزيز التعاون والتآزر مع أنظمة اإلنذار المبكر القارية، تشجيع المجموعات االقتصادية اإلقليمية /اآلليات اإلقليمية التخاذ اإلجراءات المالئمةلمنع النزاعات بما فيها توفير التحديثات المنتظمة لمجلس السلم واألمن،
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 تعزيز اإلجراءات العملية لدعم تنفيذ مقررات االتحاد األفريقي بشأن المصالحة فيإطار حقبة المصالحة لمديبا نيلسون مانديال ،متضمنة اإلجراءات والتوصيات المتضمنة
بالبيان ) PSC/MIN/COMM. (CCCLXXXIIIالجتماع مجلس السلم واألمن ،المنعقد
على مستوى وزاري ،بالجزائر العاصمة ،الجزائر في  29يونيو ،2013
 تعزيز اإلجراءات العملية لدعم تنفيذ مقررات ،صكوك وسياسات االتحاد األفريقي فيمواجهة اإلرهاب في كل أشكاله ،بما فيها تفكيك روابطه باالتجار في المخدرات ،االتجار
في األسلحة المحظورة ،االتجار في البشر ،غسيل األموال،

القرصنة والجرائم عبر

الحدود الوطنية ،في نطاق إطار دولي أوسع .وفي هذا الصدد ،ينبغي بسط الجهود من
أجل تعزيز التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية ،اإلقليمية ،القارية و العالمية.
وينبغي أيضاً إعادة مضاعفة الجهود لتيسير المعلومات ونتائج الدراسات والتحليالت
الملتزم بها في إطار محاربة الكوارث تحت رعاية المركز األفريقي للدراسات والبحوث
بشأن اإلرهاب.
 )6توجيه وسيلة تقييم الضعف التي طورتها المفوضية مع المؤشرات األخرى ،بما فيها
مؤشر تنمية مسائل الجنسين األفريقية ومؤشر التنمية االجتماعية األفريقية والتي تحدد
اإلقصاء االجتماعي.
 )7ضمان التفاعل المنتظم بين مجلس السلم واألمن وهيئة الحكماء.
ج) تعزيز إعادة اإلعمار في فترة مابعد النزاع وأنشطة بناء السلم
 -5سيتم اتخاذ اإلجراءات التالية:
 )1ينبغي أن تكثف مفوضية االتحاد األفريقي من جهودها في منطقة إعادة اإلعمار
والتنمية بعد فترة النزاع ،بما فيها تقديم تقرير وفق ما أقره المجلس ،بشأن وضعية
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منظومة إعادة اإلعمار والتنمية ما بعد النزاع ،بما فيها المسائل المتعلقة بلجنة مجلس
السلم واألمن بشأن إعادة اإلعمار بعد فترة النزاع في بوروندي وجمهورية الكنغو
الديمقراطية ،في غضون النصف الثاني من عام .2015
 )2ينبغي أن تتخذ مفوضية االتحاد األفريقي إجراءات بشأن إعادة تنشيط ومساندة اللجنة
الو ازرية لالتحاد األفريقي بشأن إعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاع للسودان وجنوب
السودان ،باإلضافة إلى تعزيز اآلليات األخرى لالتحاد األفريقي المخصصة إلعادة
اإلعمار والتنمية بأفريقيا في فترة ما بعد النزاع ،كجزء من جهود تعزيز بناء السلم،
إصالح المعيشة وتجنب انتكاسة الوقوع في دائرة العنف.
 )3تشجيع المجموعات االقتصادية اإلقليمية /اآلليات اإلقليمية من أجل توفير التحديثات
الدورية بشأن األنشطة المعنية بإعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاع
د) طرق العمل لمجلس السلم واألمن
 .6طور مجلس السلم واألمن سلسلة من طرق العمل منذ  .2007وفي هذا الصدد،
وبما أن مجلس السلم واألمن يراجع طرق عمله باستمرار ،فهناك حاجة إلى دمجه في
مؤلف واحد خاص بطرق العمل القائمة .وعالوة على ذلك ،هناك حاجة إلى إعداد طرق
عمل إضافية لتغطية جوانب االحتياجات المحددة.
أ .تبديل شهر الترأس لمجلس السلم واألمن
 . 7بشأن تبديل شهر الترأس لمجلس السلم واألمن ولضمان التنظيم المنتظم للعمل،
ينبغي أن يعد مجلس السلم واألمن طريقة يلزم معها أن يعلم أعضاء مجلس السلم واألمن
ممن ينوون التبديل أمانة مجلس السلم واألمن برغبتهم كتابة بشهر مسبق إال في حاالت
القوة القاهرة .ومن ثم ستقوم األمانة بعرضها على مجلس السلم واألمن.

ب) طرق تنظيم التفاعالت غير الرسمية لمجلس السلم واألمن
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 .8ينبغي اتخاذ اإلجراء التالي:
سيتم بحث واقرار التفاعالت غير الرسمية بين مجلس السلم واألمن والشركاء غير
األفريقيين بشأن مسائل السلم واألمن من قبل المجلس كلما لزم ،طالما أن المشاورات
المقصودة تعزز من عمل مجلس السلم واألمن في تطبيق واليته.

ج) موجز دوري من قبل رئيس مجلس السلم واألمن للجنة الممثلين الدائمين
 .9ينبغي إقرار الممارسة الشهرية للموجزات من قبل رئيس مجلس السلم واألمن للجنة
الممثلين الدائمين بشأن أنشطة مجلس السلم واألمن .وفي هذا الصدد ،ينبغي أن تنسق
أمانة مجلس السلم واألمن مع مقدمي الخدمة اآلخرين ذوي الصلة داخل مفوضية
االتحاد األفريقي لتيسير الموجزات الشهرية.
د) التعاون بين مجلس السلم واألمن واألجهزة األخرى باالتحاد األفريقي
 .10ينبغي أن يعقد مجلس السلم واألمن االجتماعات الدورية مع األجهزة األخرى في
االتحاد األفريقي وهيئة الحكماء ،في التعامل مع منع وادارة وتسوية مسائل السلم واألمن،
بما فيها المعلومات بشأن البرامج الخاصة ومستوى الملكية األفريقية .وفي هذا الصدد،
سيتم إعداد قائمة بهذه االجتماعات فيما يتعلق بأجهزة االتحاد األفريقي التالية:
 )1البرلمان األفريقي

 )2المفوضية األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب و

 )3المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.
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هـ) تعزيز تشغيل الهيئات الفرعية لمجلس السلم واألمن
 )11ينبغي تشغيل وتأهيل اللجان الفرعية بمجلس السلم واألمن بالكامل لتمكينها من
القيام بفاعلية أكثر بتكليفاتها الخاصة تمشياً مع اختصاصاتها الشاملة (سيتم صيغاتها
من قبل أمانة مجلس السلم واألمن)

و) إعداد وعرض تقرير مجلس السلم واألمن بشأن أنشطته ووضع السلم واألمن في
أفريقيا
 .12في خلواتها السابقة ،أي في خلوتي ياوندي وجيبوتي ،أقر مجلس السلم واألمن
صيغة جديدة إلعدادها وعرضها على مؤتمر االتحاد حول تقريره بشأن األنشطة
ووضع السلم واألمن في أفريقيا كما يلي:
 )1سيقدم رئيس مجلس السلم واألمن في هذا الشهر لقمة االتحاد األفريقي تقرير
مجلس السلم واألمن إلي مؤتمر االتحاد،
)2سيقدم مفوض السلم واألمن عرضاً مفصالً لمؤتمر االتحاد ويجيب على المسائل
واألسئلة التي قد تطرحها الدول األعضاء،

 )3وعند إعداد تقريره ،سيطلب مجلس السلم واألمن مدخالت من المجموعات
االقتصادية اإلقليمية /اآلليات اإلقليمية والشركاء ذوي الصلة.

ز) شكل نتائج اجتماعات مجلس السلم واألمن /الدورات

 )1بيان يحتوي على /يحيل مقرر اجتماع رسمي لمجلس السلم واألمن بشأن مسألة
مقدمة ،حيث تم عرض التقرير المكتوب لرئيسة المفوضية على المجلس،
 )2بيان صحفي إلبالغ نتائج اجتماعات مجلس السلم واألمن ،حيث لم يتم عرض
التقرير المكتوب لرئيسة المفوضية،
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 )3اجتماعات استشارية مشتركة سنوية لمجلس السلم واألمن مع مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة وينبغي أن تستمر األجهزة المماثلة األخرى في اعتماد البيانات

المشتركة،
 )4ينبغي اعتماد بعثات ميدانية مشتركة لمجلس السلم واألمن واألجهزة المماثلة في
مناطق النزاعات ومابعد النزاعات في أفريقيا لبيان مشترك،
 )5ينبغي اعتماد الخلوات المشتركة لمجلس السلم واألمن مع األجهزة المماثلة النتائج.
ح) تعزيزدعم األعضاء األفريقيين بمجلس السلم واألمن
 .13تمشياً مع نتائج الندوات الرفيعة المستوى بشأن مساعدة األعضاء األفريقيين المقبلين

بمجلس األمن التابع لألمم المتحدة في التحضير لمناقشة مسائل السلم واألمن في

أفريقيا ،المنعقد بالجزائر العاصمة ،وهران ،الجزائر في ديسمبر  2013وديسمبر 2014
على التوالي ،ينبغي أن يعزز مجلس السلم واألمن أكثر من قدرة األعضاء األفريقيين
بمجلس األمن التابع لألمم المتحدة .وفي هذا الصدد ،ينبغي اتخاذ اإلجراءات التالية:
 )1تكليف أعضاء  A3بملفات األزمات /النزاع ومابعد النزاع ،وهم من ينبغي أيضاً أن

يكونوا المعاونين والمسؤولين بشأن هذه المسائل داخل مجلس السلم واألمن التابع لألمم
المتحدة ،وبناء القدرات لموظفي  A3المسؤولين عن صياغة وثائق العمل بشأن مسائل

السلم واألمن األفريقية المقدمة للبحث لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة ( حينما يكون
مناسباً ،وينبغي تقديم ذلك بالتوافق مع بناء القدرات لخبراء مجلس السلم واألمن)،
 )2تشجيع  A3إلعداد المدخالت في برنامج العمل التمهيدي الشهري لمجلس السلم

واألمن ،بما فيها توزيع الجهود نحو ترتيب الجداول الشهرية لمجلس السلم واألمن
ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة،
 )3إدماج  A3في التحضير لالجتماعات االستشارية السنوية بمحبس السلم واألمن/
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة واألنشطة المشتركة األخرى،
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 )4إدخال  A3في الدورات التعريفية لألعضاء المنتخبين والمعاد انتخابهم بمجلس السلم
واألمن،
 ) 5إنشاء قنوات دورية لالتصال بما فيها المؤتمرات المرئية عبر الفيديو بين مجلس
السلم واألمن  ،A3من خالل رؤسائهم المعنيين.
ط) تعزيز التعاون بين مجلس السلم واألمن و المجلس االقتصادي واالجتماعي
والثقافي:

 . 14المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي هو أحد أجهزة االتحاد األفريقي لتيسير
التفاعل بين االتحاد األفريقي ومنظمات المجتمع المدني ،وخصوصاً بين مجلس السلم

واألمن ومنظم ات المجتمع المدني العاملة في مجال السلم واألمن في أفريقيا .وفي هذا

الصدد ،ينبغي أن يطلق مجلس السلم واألمن بالتشاور مع المجلس االقتصادي
واالجتماعي والثقافي ويقر مشاوراته السنوية مع منظمات المجتمع المدني بشأن دعم
السلم ،األمن واالستقرار في أفريقيا.
ك) دمج مسائل الجنسين والسلم واألمن في أفريقيا

 .15ينبغي أن تيسر مفوضية االتحاد األفريقي ،بالتعاون مع الشركاء ذوي الصلة ،تنفيذ
النتائج التالية لالجتماع المخصصة لمراجعة تنفيذ االلتزامات ضمن القرار  1325لمجلس
األمن التابع لألمم المتحدة بشأن المرأة ،السلم والتنمية والجهود األفريقية في هذا السياق،
المنعقد في  22مايو  ،2015على هامش خلوة مجلس السلم واألمن ،سواكوبموند ،ناميبيا:
 )1تأسيس جلسة مفتوحة سنوية لمجلس السلم واألمن بشأن تنفيذ للقرار  1325لمجلس
األمن التابع لألمم المتحدة،
 )2تيسير دمج المرأة في عمليات السلم
 )3الربط بين منظومة الحكم األفريقية ومنظومة السلم واألمن األفريقية فيما يتعلق بمنع،
إدارة وتسوية النزاع واعادة اإلعمار مابعد النزاع ،وعليه اتاحة الفرص لدعم وادماج
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شواغل النساء والفتيات كجزء من إعادة بناء الهيئات وأطر العمل لمسائل الجنسين
الدقيقة،

 )4تعيين النساء كمبعوثين خاصين ،كبيري وسطاء ،ممثلين خاصين ورؤساء بعثات
ميدانية لالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية،

 )5إدماج مسائل الجنسين في اختصاصات مراقبي حقوق اإلنسان ،المبعوثين الخاصين،
كبيري الوسطاء ،الممثلين خاصين ورؤساء البعثات الميدانية في االتحاد األفريقي،

 )6تضمين المراقبة في االنتهاكات القائمة على مسائل الجنسين
بعثات المراقبة لحقوق اإلنسان لالتحاد األفريقي،

في اختصاصات

 )7ضمان أن اختصاصات بعثات االستطالع لمجلس السلم واألمن التابع لالتحاد
األفريقي تتضمن مواداً خاصة تتعلق ببعد مسائل الجنسين ومشاكل المرأة،

 )8تشجيع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على تنفيذ سياسة الصفر من التسامح
بشأن االستغالل الجنسي ،قواعدالسلوك ،دليل التدريب لمسائل الجنسين لحفظة
السالم وسياسة اإلبالغ،
ل) تحديث واثراء بروتوكول مجلس السلم واألمن :

.16مع أفضلية المعرفة المقارنة بشأن مسائل السلم واألمن في أفريقيا ،ينبغي أن يطبق
مجلس السلم واألمن دراسة بشأن تنفيذ منظومة السلم واألمن األفريقية ،بما فيها عمل
مجلس السلم واألمن ،بغية تحديد الفجوات والتحديات في هذا السياق .وفي هذا الصدد،
يطلب مجلس السلم واألمن من مفوصية االتحاد األفريقي ،وخصوصاً أمانة مجلس السلم

واألمن ولجنة الخبراء لمجلس السلم واألمن للقيام بهذه الدراسة .وينبغي تقديم التقرير

وتوصيات الدراسة إلى مجلس السلم واألمن لبحثه بغية تيسير عملية تحديث واثراء
برتوكول مجلس السلم واألمن.
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م) قرار الشكر:

 .17اعتمد مجلس السلم واألمن قرار الشكر من قبل سعادة السفيرة /فاتوماتا سيديب كابا-
السفيرة والممثل الدائم لغينيا لدى االتحاد األفريقي ،موجهة إلى حكومة وشعب جمهورية
ناميبيا ،الستضافة خلوة مجلس السلم واألمن وعلى االستقبال الحار وكرم الضيافة الذي
حظي به األعضاء ،المجموعات االقتصادية اإلقليمية /اآلليات اإلقليمية والضيوف
اآلخرين والمشاركين من مفوضية االتحاد األفريقي.
-
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