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 من عن أنشطته وعن وضع السلم واألمن في أفريقيا تقرير مجلس السلم واأل

 2020إلى فبراير  2019للفترة من فبراير 

 مقدمة أوال.

السلم واألمن في وضع عن مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي عن أنشطته و قرير  يتم تقديم  .1

مجلس السلم سس لالمؤالبروتوكول من )ف(  7االتحاد األفريقي عمالً بالمادة مؤتمر  أفريقيا إلى

مؤتمر والثالثين لالثانية الدورة العادية الممتدة من واألمن لالتحاد األفريقي. يغطي التقرير الفترة 

الدورة  إلى   2019فبراير  11و 10أديس أبابا، إثيوبيا، يومي االتحاد األفريقي التي عقدت في 

فبراير  10و 9، يومي ، إثيوبياأديس أبابافي قرر عقدها االتحاد الممؤتمر ة والثالثين للثالعادية الثا

2020. 

وضع خالل الفترة قيد االستعراض ويقدم لمحة عامة عن المجلس  يغطي التقرير األنشطة التي قام بها .2

لالتحاد  ةالجغرافية الخمسداخل األقاليم  واألزماتالسلم واألمن في القارة فيما يتعلق بحاالت النزاع 

يقدم ووغرب إفريقيا.  يفريقاإلجنوب الوشرق إفريقيا وشمال إفريقيا ووهي وسط إفريقيا  األفريقي

تنفيذ مختلف القضايا الرئيسية والمواضيعية ذات النطاق القاري في وضع التقرير كذلك تفاصيل عن 

 واألمن والمنظومة األفريقية للحكم.للسلم للمنظومة األفريقية  إطار التنفيذ المستمر

االتحاد يقوم االتحاد في منعطف حرج، حيث  إلى مؤتمرهذا التقرير  م تقديمه يتتجدر اإلشارة إلى أن .3

منع النزاعات وإدارتها المعنية باالقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية مجموعات األفريقي وال

بتكثيف وتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ  ،ني، بدعم من األمم المتحدة والشركاء اآلخرتسويتهاو

إسكات  وصوال إلىجيات االتحاد األفريقي على نحو أكثر فاعلية إلنهاء النزاعات في القارة استراتي

إفريقيا خالية من النزاعات ومتكاملة ومزدهرة على لجعل  المواتيةتهيئة الظروف البنادق من أجل 

 .2063أجندة النحو المتوخى في 

في وقت مؤتمر هذا التقرير إلى التقديم  ه يتمبأن ،في هذا السياق ،من المهم بنفس القدر االعترافو .4

غير  آفة اإلرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية واالتجار شهدت فيه

مثيل داخل القارة. وإلى جانب األوضاع في منطقة الساحل  مالم يسبق لهتوسعا وشدة  المشروع

في منأى كانت ر اآلن إلى أجزاء أخرى من أفريقيا فإن اإلرهاب ينتش األفريقي،وبحيرة تشاد والقرن 

في وللقارة وشعبها واقتصادها. الرئيسي أصبح اإلرهاب اآلن العدو والتهديد عليه، حتى اآلن. و عنه 

هذا الصدد، يتطلب اإلرهاب استجابة قوية ومنهجية وشاملة من قبل االتحاد األفريقي بالتعاون الوثيق 

 ل القارة.مع جميع أصحاب المصلحة داخ

 التحاد اإلفريقيلأنشطة مجلس السلم واألمن  ثانيا.

اضطلع مجلس السلم ، الموضحة في البروتوكول تهخالل الفترة المشمولة بالتقرير وعمالً بوالي .5

 ه:على النحو المبين أدنامختلفة أنشطة واألمن ب

 األمنللدول األعضاء المنتخبة حديثًا في مجلس السلم ووجيهي التدريب الت  .ألف



ASSEMBLY/AU/5(XXXIII) 

Page 2 

 

عضاء وجيهية لألورشة عمل تدريبية تمجلس السلم واألمن تتمثل في عقد  فية راسخة ممارسثمة  .6

المجلس  عملجميع جوانب على الدول األعضاء المنتخبة حديثًا طالع جدد في المجلس بهدف إال

رة إلى تجدر اإلشاوحدث توجيهي. فهو وبالتالي، قبل أن يشغلوا مقاعدهم في المجلس. أساليب عمله و

خمس دول أعضاء لوالية مدتها ثالث  قد انتخب/أعاد انتخابأن المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي، 

 8و 7 يوميخالل دورته العادية الرابعة والثالثين التي عقدت  2019أبريل  1سنوات اعتباًرا من 
ً مع واليته2019فبراير  أعيد انتخابها هي كانت الدول األعضاء الخمس المنتخبة/التي  . ، تمشيا

 ةتمهيدي يةورشة تدريبالمجلس  ، نظمبناًء على ذلكوالجزائر وبوروندي وكينيا وليسوتو ونيجيريا. 

 جمهورية تنزانيا المتحدة. في زنجبار، 2019مارس  30إلى  27من 

 وتجديد الوالياتنزاعات /األزمات وقضايا ما بعد الأوضاع النزاعاتاجتماعات حول  باء.

االضطالع بواليته خالل الفترة المشمولة بالتقرير، مختلف حاالت النزاع س، عند أبقى المجل .7

مختلف لاهتماًما كبيًرا أولى . كما قيد نظره الفعلي في القارةالنزاعات  واألزمات وكذلك قضايا ما بعد

ات واألمن واالستقرار في القارة وكذلك تجديد واليالسلم  القضايا المواضيعية المتعلقة بتعزيز 

جتماع االأيًضا ندوته المشتركة غير الرسمية الرابعة والمجلس  . عقدالميدانيةمختلف البعثات 

لجنة مع  اتشاوري ااجتماعواالستشاري السنوي الثالث عشر مع أعضاء مجلس األمن لألمم المتحدة 

، والشعوبمع اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  اتشاوري ااجتماع، واألمم المتحدة لبناء السالم

منع النزاعات المعنية باالقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية مجموعات مع ال امشترك ااجتماعو

وما بعد  اتبعثتين ميدانيتين إلى مناطق نزاعأوفد   وأساليب عمله تسويتها، وخلوة حول وإدارتها و

 في القارة.نزاعات 

التالية: جمهورية إفريقيا الوسطى، دارفور  في البلدان اجتماعات حول األوضاعالمجلس أيضا عقد  .8

جنوب السودان والسودان. ، غينيا بيساو، ليبيا، مدغشقر، مالي/الساحل، الصومال، )السودان(، غامبيا

 Assembly/AU/Dec.679(XXX)وضع تنفيذ مقرري المؤتمر أيًضا وبحث 

بة الفورية لألزمات في األفريقية لالستجاة بشأن تنسيق القدر Assembly/AU/Dec.695(XXXXI)و

إزاء التأخير في تنفيذ المصفوفة  قلقهبالغ عن ، في هذا السياق، الجاهزة وأعرب إطار القوة األفريقية

متعددة الوالية فرقة العمل المشتركة المجلس  . وعالوة على ذلك، جدد2019يوليو  31اعتبارا من 

( شهًرا، اعتباًرا من 12مدتها اثنا عشر )أخرى  لواليةرهابية اإلبوكو حرام مجموعة الجنسيات ضد 

لمدة الخمس الساحل التابعة لمجموعة دول تفويض فرقة العمل المشتركة  . كما جدد2020يناير  31

مدد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة و. 2020أبريل  12إلى  2019أبريل  12شهًرا من  12

، 2020حتى أكتوبر  (يوناميدفريقي في دار فور )الالعملية المختلطة لألمم المتحدة واالتحاد األوالية 

المنعقدة في  846 رقم جلسته الصادر عن   [PSC/PR/COMM.(DCCCXLVI)]بيان التمشيا مع 

 السودان في هذا الشأن. في ، مع مراعاة آراء الحكومة االنتقالية2019يونيو  13

لحدودي البحري بين جمهورية النزاع ابحث المجلس وخالل الفترة المشمولة بالتقرير أيضا،  .9

 صومال االتحادية وجمهورية كينيا.ال

 اجتماعات حول قضايا مواضيعيةخالل الفترة المشمولة بالتقرير المجلس  الوة على ذلك، عقدوع .10

 :ما يلي تشمل

 ؛2020في إفريقيا بحلول عام البنادق إسكات  (1
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 تحقيق السالم واألمن؛على مة للمساهة فريقياألويل تغير المناخ تمشيا مع مبادرة التكيف تم (2
 ؛لبحثهمجلس األمن لألمم المتحدة  تم رفعه إلىفي أفريقيا البنادق بشأن إسكات قرار مشروع  (3
االنتشار غير المشروع لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وتأثيرها على الجهود المبذولة  (4

 ؛2020في أفريقيا بحلول عام البنادق إلسكات 
، مع التركيز بشكل في مرحلة ما بعد النزاعاتالنزاعات وبناء السالم دور المرأة في منع  (5

 داخلياً والعائدات في أفريقيا؛نازحات خاص على مساهمة الالجئات وال
 وتنمية االقتصاد األزرق المستدام في أفريقيا؛ البحريين الصلة بين األمن والسالمة (6
نزع السالح الدولي مع التركيز وإفريقيا  منع إيديولوجية جرائم الكراهية واإلبادة الجماعية في (7

 ومعاهدة حظر األسلحة النووية؛ بشكل خاص على اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد
مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف في منطقتي بحيرة تشاد والساحل: تعزيز دعم االتحاد  (8

الخمس موعة دول الساحل لمجقوة المشتركة المتعددة الجنسيات والاإلفريقي للقوة المشتركة 

 تفويض القوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمس؛ وبحث
 األطفال المتأثرون بالنزاعات المسلحة في أفريقيا؛ (9

 حلول دائمة للنزوح الداخلي في أفريقيا؛ (10
 الجريمة المنظمة عبر الوطنية والسالم واألمن في أفريقيا؛ (11
 األوبئة الصحية ذات االهتمام الدولي؛ (12
 لكتروني؛األمن اإل (13
 في ليبيا؛ريقيين محنة المهاجرين األف (14
 ؛)ميثاق لومي( والتنمية في إفريقيا البحريين حالة تنفيذ الميثاق األفريقي لألمن والسالمة (15
االنتشار غير ن، وحماية المدنيين من استخدام األسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكا (16

 ،ة وتداولها واالتجار بهاالمشروع لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيف
 فيروس إيبوال في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية؛تفشي  (17
 الكوارث الطبيعية والكوارث األخرى في القارة: ما وراء األطر المعيارية؛ (18
حالة الوجود العسكري األجنبي في إفريقيا: اآلثار المترتبة على تنفيذ السياسة األمنية والدفاعية  (19

 ريقية المشتركة؛اإلف
 االنتخابات في إفريقيا (20
صنع وأجهزة مجلس السلم واألمن  /تقسيم العمل بينرعمليات صنع القرامواءمة تنسيق و (21

منع النزاعات وإدارتها المعنية بللمجموعات االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية السياسة 

 وتعزيز السالم واألمن واالستقرار في أفريقيا .تسويتها و
 الجاهزة لمجموعة تنمية الجنوب األفريقي )السادك(مستودع اللوجستي اإلقليمي للقوة البناء  (22
حول مفهوم "االنتفاضات الشعبية" وتأثيرها على السالم واألمن في  الستثارة األفكارجلسة  (23

 أفريقيا؛
 تغير المناخ وتأثيره على الدول الجزرية الصغيرة النامية؛و شهر العفو في إفريقيا (24
 في جنوب أفريقيا؛ريقيين كراهية األجانب ضد المهاجرين األفالقائمة على عنف العمال أ (25
 العمل؛بالترابط بين السالم واألمن والتنمية: نحو التزام جماعي  (26
 ؛بذلك العترافلوقت حان الدور المرأة في التغييرات االجتماعية وبناء السالم:  (27
 ،سالمالالعيش معا في  (28
 ،في أفريقيا الشباب والسالم واألمن (29
 المصالحة الوطنية واستعادة السالم وإعادة بناء التماسك في أفريقيا. (30
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حول األوضاع في ليبيا  اجتماعخطط لعقد قد مجلس السلم واألمن  هذا التقرير، كانإعداد  في وقت .11

، على هامش الدورة العادية 2020فبراير  8والساحل على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 

 للمؤتمر والثالثين الثالثة

 االتحاد األفريقي األخرىأجهزة جتماعات مع اال .جيم

مشاورات مع اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان مجلس السلم واألمن  ، عقد2019أغسطس  8في  .12

عالوة ومجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي. المؤسس لمن البروتوكول  19والشعوب عمالً بالمادة 

 جلسة تفاعلية مع رئيس مفوضية االتحاد األفريقي حول عالقة العمل بينلس عقد المج على ذلك،

في إطار روح المؤسس لمجلس السلم واألمن  بروتوكولالمن  2والمفوضية في سياق المادة المجلس 

يود المؤتمر قد . للمرة األولى 2019سبتمبر  10بتاريخ  تعزيز التنسيق بشأن جهود السالم واألمن

على مواصلة تعزيز التنسيق فيما يتعلق  اعهميشجتتفاعلهما ولس والمفوضية على اإلشادة بالمج

 بمسائل السالم واألمن في أفريقيا.

 الندوات المشتركة غير الرسمية واالجتماعات التشاورية المشتركة السنوية دال.

ألمم ة بين االمشتركالتفاعالت المؤسسية والمنتظمة وفي سياق تنفيذ االتفاقية اإلطارية في إطار  .13

، 2017واألمن الموقعة في أبريل  مالسلمجال تعزيز الشراكة في بشأن المتحدة واالتحاد األفريقي 

السنوي المشترك الثالث الجتماع التشاوري ندوته المشتركة غير الرسمية الرابعة واالمجلس  عقد

توالي خالل على ال 2019أكتوبر  22و 21عشر مع أعضاء مجلس األمن لألمم المتحدة يومي 

الفترة المشمولة بالتقرير. ركزت المناقشات التي دارت خالل الندوة غير الرسمية المشتركة على 

مشتركين لديناميكيات الفهم التحليل والبعثات ميدانية مشتركة في أفريقيا بهدف تعزيز إيفاد طرائق 

، فيما يتعلق ببند م واألمنمجلس السل برامج عمل كال المجلسين. قررالمدرجة على الحاالت القطرية 

إعداد خبراء بالجدول األعمال الخاص بتمويل عمليات دعم السالم لالتحاد األفريقي، أن تقوم لجنة 

المجلس لبحثه تمهيدا لرفعه إلى المؤتمر  بدعم من المفوضية وتقديمه إلىوحد موقف إفريقي م

في إفريقيا البنادق رابعة: إسكات تضمن جدول أعمال الندوة المشتركة غير الرسمية ال. عتمادهال

بعثات ميدانية مشتركة في إفريقيا. بينما تضمن جدول أعمال إيفاد وطرائق  2020بحلول عام 

االجتماع االستشاري السنوي الثالث عشر األوضاع في ليبيا وجنوب السودان ومالي والساحل وتنفيذ 

يا الوسطى. ومع ذلك، فإن البيان المشترك االتفاقية السياسية للسالم والمصالحة في جمهورية أفريق

طلبوا لألمم المتحدة عتمد بعد ألن أعضاء مجلس األمن لالجتماع التشاوري المشترك السنوي لم ي  

 مشاوراتهم الداخلية.ستكمال المزيد من الوقت ال

تماع الندوة المشتركة غير الرسمية الثالثة واالج، تم تأجيل أنشطة المجلسنظرا الكتظاظ برنامج  .14

اللجنة السياسية واألمنية لالتحاد األوروبي، المجلس وبين االستشاري السنوي المشترك الثاني عشر 

ا خالل الفترة المشمولة مكان من المفترض عقدهاللذين مشتركة، الميدانية البعثة البما في ذلك 

 .2020إلى الربع األول من عام ، بالتقرير

 دة لبناء السالماالجتماع مع لجنة األمم المتح .هاء
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للتفاعل السنوي مع لجنة األمم  2019نوفمبر  11التي عقدت في  893 رقم جلستهخصص المجلس  .15

وأفضل الممارسات والدروس  االمتحدة لبناء السالم. تبادل الجانبان وجهات النظر وتبادال خبراتهم

ذلك جهود بناء السالم وك مجال إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعاتالمستفادة في 

، ال سيما الدعم لجهود بناء السالم في القارة الشامل في أفريقيا. وشددا على الحاجة إلى تعزيز الدعم

 .المالي

 اللجنة الدولية للصليب األحمراللقاء مع  .واو

السيد بيتر مورير، من إحاطة  2020يناير  16المعقود في  904تلقى المجلس خالل اجتماعه رقم  .16

لصليب األحمر في أفريقيا. الدولية ل لجنةالأدوار وأنشطة عن األحمر س اللجنة الدولية للصليب رئي

على في أفريقيا تنفيذ واليتها بلصليب األحمر الدولية ل لجنةالبالتزام المجلس  خالل االجتماع، أقرو

والخدمة التطوعية  يةواالستقالل يةوالحيادوالنزاهة أساس مبادئها األساسية السبعة وهي اإلنسانية 

في النزاعات المسلحة وغيرها من ته حياكرامة اإلنسان وصون والموجهة نحو شمولية والوحدة وال

حاالت العنف في أفريقيا. أكد المجلس على الحاجة إلى بذل جهود إضافية لتعبئة الموارد من أجل 

 الت العنف في أفريقيا.حماية السكان المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حا

 في أفريقيا النزاع البعثات الميدانية لحاالت النزاع وما بعد  زاي.

وغامبيا  2019مارس  8إلى  5جنوب السودان في الفترة من في ين تميدانيبعثتين باضطلع المجلس  .17

 19إلى  16من الثالثية إلى بيساو في الفترة  المجلس لجنتهأوفد . 2019يوليو  31إلى  28من 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا مجموعة للعمل عن كثب مع حكومة غينيا بيساو وال 2019يونيو 

هذه  وخالل كلإيجاد حل لألزمة في البلد. من أجل واألمم المتحدة والشركاء الدوليين اآلخرين 

كد كل من الشعوب والحكومات وأمع  عن تضامن االتحاد األفريقيالمجلس  البعثات الميدانية، أعرب

حلول دائمة للتحديات التي تواجه للمساعي الرامية إلى إيجاد مجددًا دعم االتحاد األفريقي المستمر 

، إلى حد كبير، هجمع معلومات مباشرة مكنتالمجلس قد  در بالذكر أنجويالبلدان التي تمت زيارتها. 

في جميع وارتها. من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الحاالت في كل بلد من البلدان التي تمت زي

من الحاالت، شدد المجلس على أهمية الحوار الشامل والحقيقي باعتباره النهج الوحيد القابل للتطبيق 

 تتم مواجهتها.إيجاد حلول دائمة للتحديات التي أجل 

 لمجلس السلم واألمنالخلوات السنوية  حاء.

 قية للسلم واألمن وأساليبللمنظومة األفري الدراسة الشاملةخلوة مجلس السلم واألمن حول  -

 المجلس عمل
 

في القاهرة، مصر،  2018أكتوبر  31إلى  29في الفترة من  ةعشر ةالحاديالمجلس خلوته  عقد .18

انعقدت الخلوة  فقدالمجلس".  أساليب عملولسلم واألمن الشاملة للمنظومة األفريقية لدراسة "الحول 

من نظومة األفريقية للسلم واألمن التي شملت الفترة للمفي سياق التداول حول نتائج الدراسة الشاملة 

إلى  2012 المنظمة األفريقية للحكم للفترة منوالتي تضمنت مراجعة لتنفيذ  2018إلى  2002

في يناير صادر [ الAssembly / AU.Dec.635] . استرشدت الخلوة بمقرر المؤتمر2018

تعزيز االتحاد مواصلة المقترحة ل والذي أحاط علما "بالتوصيات الخاصة باإلصالحات 2017
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لبي الطموح المنصوص ي مجلس السلم واألمن لضمان أن"ضرورة إصالح  بما في ذلكاألفريقي، 

 عليه في البروتوكول من خالل تعزيز أساليب عمله ودوره في منع النزاعات وإدارة األزمات ".

 المجلس تعلقة بتعزيز فعاليةوعلى وجه الخصوص، ركزت المداوالت بشكل أكبر على التوصيات الم .19

الذي أعلنته  قتراحاالعلما ب توأحاطه أساليب عملو إدارة األزماتووخاصة في مجال منع النزاعات 

إنشاء معهد أفريقي للسالم واألمن مكرس للتدريب األكاديمي الخلوة بشأن المغربية خالل  المملكة

ت المعهد، أكدوبشأن مجال السلم واألمن. والبحث والدراسات وتعزيز سياسات االتحاد األفريقي في 

أجهزة االتحاد األفريقي لتقديم االقتراح إلى الحاجة إلى االمتثال إلجراءات االتحاد األفريقي الخلوة 

مذكرة مفاهيمية إعداد  من المملكة المغربية توطلبلبحثها هياكل االتحاد األفريقي الجديدة بالمختصة 

 لبحثها. أجهزة االتحاد األفريقي المختصة وتقديمها إلىاالقتراح ت رفق ب

 880اجتماعه رقم على االستنتاجات التي تم اعتمادها الحقًا في المجلس  ، وافقالخلوةفي نهاية  .20

[. PSC / PR / COMM. (DCCCLXXX)البيان ]بموجب  2019سبتمبر  16المعقود في 

أجهزة السياسة ذات يود الطلب من قد و. المرفقة بهذا التقريرخلوة استنتاجات اليود المؤتمر إجازة قد 

 خلوة.تنفيذ محتويات استنتاجات الالصلة لالتحاد األفريقي متابعة 

منع النزاعات وتوطيد السالم في مجال مجلس ال"تعزيز عمل  واألمن حولخلوة مجلس السلم  -

 ه في أفريقيا" وأساليب عمل
 

يونيو  26إلى  24المغربية، في الفترة من في الرباط، المملكة  ةعشرالثانية   المجلس خلوته عقد .21

وتوطيد السالم في أفريقيا". النزاعات حول موضوع "تعزيز عمل مجلس السلم واألمن لمنع  2019

 2007أساليب عمله منذ عام للمجلس حول إنجازات الخلوات السابقة قامت الخلوة بتجميع 

 ذي يمثل خطوة رئيسية في تسيير أعمالبعد مداوالت مكثفة، دليل أساليب عمل المجلس الواعتمدت، 

الخلوة التي اعتمدها المجلس في  واستنتاجاتالمجلس  دليل أساليب عملالمجلس. وي رفق طيه 

يود . وفي هذا الصدد، قد كملحق بهذا التقرير 2019يوليو  22المعقود في  861اجتماعه رقم 

 ة.إليها الخلو تالدليل واالستنتاجات التي خلص المؤتمر إجازة

 واألمن في أفريقياالسلم  حول الحلقة الدراسية السنوية الرفيعة المستوى  (1
 

رفيعة المستوى السنوية الندوة الابون، الج، في ليبرفيل، 2020يناير  14و 13عقد المجلس يومي  .22

في إفريقيا: تهيئة بيئة مواتية لألطفال في بنادق لسالم واألمن في إفريقيا حول موضوع "إسكات الل

ً مع الممارسة زراء. والومستوى  على" اتالنزاع حاالت الغرض المجلس، كان  فيالمتبعة تمشيا

في مجلس األمن لألمم يدين الجدريقيين األفالعضوين إعداد هو الرئيسي من الندوة الرفيعة المستوى 

عبها قضايا السالم واألمن ذات الصلة التي تهم أفريقيا وشللتعامل مع النيجر وتونس وهما  المتحدة

حددت قد بالذكر أن الندوة . ويجدر 2020ناير اعتبارا من يقبل أن يشغال مقعدهما في مجلس األمن 

بالتعاون  الصلة،إجراءات ملموسة ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء وأجهزة االتحاد األفريقي ذات 

عالوة على ذلك، وفي أفريقيا.  نزاعضمان حماية أفضل لألطفال في حاالت اللمع المجتمع الدولي، 

ن الجدد في مجلس يالمجلس واألعضاء األفريقي وافقت الندوة أيًضا على اإلجراءات التي يتعين على

اإلفريقية والمصالح تخاذها لتعزيز التعاون في الدفاع عن المواقف واالهتمامات األمن لألمم المتحدة ا

األعضاء إعداد هو من ذلك لمنشود الهدف اوالمشتركة في جدول أعمال مجلس األمن لألمم المتحدة. 
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تعزيز مصالح أفريقيا والدفاع عنها بشكل أكثر فعالية في إطار عملية صنع القرار في مجلس لالجدد 

 وتأييدها.ندوة المرفقة طيه استنتاجات الوقد يود المؤتمر بحث األمن لألمم المتحدة. 

 اء ولجنة األركان العسكريةلجنة الخبر لمجلس السلم واألمن:تين الفرعينتين أنشطة اللج (2
 

 لجنة الخبراء ماتان للجنة الممثلين الدائمين وهان الفرعيتخالل الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت اللج .23

وخاصة في للمجلس  الدعم الفنيت لجنة الخبراء . قدمللمجلس ولجنة األركان العسكرية تقديم الدعم

في التحضير لالجتماع التشاوري  نة الخبراءت لجشاركو. هقبل اجتماعاتالمجلس  إعداد وثائق

مع فيه اللجنة  عملتالذي المجلس ومجلس األمن لألمم المتحدة  المشترك السنوي الثالث عشر بين

ت لجنة عقد. األولي للبيان المشترك والمشروعبنود جدول األعمال لوضع خبراء مجلس األمن 

الشباب والسالم واألمن وإطار حول دراسة ال نتائجالتقرير عن اجتماًعا الستعراض الخبراء أيضا 

عدة اجتماعات لتنفيذ المهام ت لجنة الخبراء عالوة على ذلك، عقدودور الشباب في السالم واألمن. 

 المجلس. التي حددتها

، إلى جانب اجتماعاتها العادية بشأن العديد من األركان العسكريةلجنة ومن جانبها، اضطلعت  .24

للقوة لقارية ة اقاعدة اللوجستيالميدانية إلى بعثة بلمنوطة بها من قبل المجلس، االقضايا حسب المهام 

ظروف امت بتقييم وق 2019أبريل  12و 11، يومي الكاميرون، في دواالاألفريقية الجاهزة 

مجلس  تمشيا مع قرارواستخدام المعدات. طرق المشورة بشأن  تالمعدات المخزنة في القاعدة وقدم

تها مصفوفة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير بعثلجنة األركان العسكرية  وضعت السلم واألمن،

 في دواالالموجودة في القاعدة اللوجستية القارية الميدانية حول استخدام وحماية وتوزيع المعدات 

بشأن أيضا مصفوفة لجنة األركان العسكرية  وضعت. اللوجستية اإلقليمية فضال عن استكمال القواعد

عالوة على القوة األفريقية الجاهزة. و في إطارالقدرة األفريقية لالستجابة الفورية لألزمات نسيق ت

مسألة الوجود العسكري من  موقف مشتركخاصة بورقة األركان العسكرية لجنة أعدت ذلك، 

مت إلى لم تكن، وقت إعداد التقرير الحالي، قد ق داألجنبي والقواعد العسكرية األجنبية في أفريقيا 

  .المجلس لبحثه

 السلم واألمن في أفريقياوضع  (3
 

واألزمات منذ نزاع السلم واألمن في القارة األفريقية تطورات متباينة في مختلف حاالت ال وضعشهد  .25

رد أدناه ت. و2019فبراير  11و 10يومي االتحاد التي عقدت مؤتمر الدورة العادية الثانية والثالثين ل

 :لالتحاد األفريقي ةالجغرافية الخمساألقاليم في كل من األزمات ونزاع مختلف حاالت ال

 وسط أفريقيا ألف.

في جمهورية الكونغو الديمقراطية خالل الفترة المشمولة بالتقرير. ومع ذلك، الوضع  استمر تحسن .26

ى قوتحالف الهجوًما جديدًا ضد أكتوبر  30 في شنت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية

تعزيز الثقة المتبادلة إلى األطراف دعوة ، واصل قادة المنطقة ن ذلكعلى الرغم موالديمقراطية. 

للسالم واألمن والتعاون في  ريطااإل تفاقاالالجهود التي بذلها ضامنو  في إطاروتدابير بناء الثقة 

لدان المنطقة وفيما داخل بجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة. كما واصل القادة تعزيز التعاون 

لتهديد المستمر للقوات ل التصديبينها، ال سيما قوات الدفاع واألمن في المنطقة لتحسين التنسيق في 

 التي تقوض السالم وسبل عيش المجتمعات. ،مسلحة في المنطقةالميليشيات الالسلبية و



ASSEMBLY/AU/5(XXXIII) 

Page 8 

 

شفافية بين جيران وفي الوقت نفسه، واصل فخامة الرئيس تشيسيكيدي تيسير زيادة التعاون وال .27

خالل زياراته ومؤتمراته اإلقليمية، أكد الرئيس تشيسيكيدي على وجمهورية الكونغو الديمقراطية. 

الحاجة إلى "بناء الجسور وليس الجدران" مع البلدان المجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. 

ال وبوروندي وكينيا وناميبيا أنغو، زار الرئيس تشيسيكيدي واليتهمن خالل األشهر الستة األولى و

وجمهورية الكونغو ورواندا وتنزانيا وأوغندا. وكانت إحدى رسائله الرئيسية هي االلتزام المستمر 

طلب الرئيس  عالوة على ذلك،وباالستراتيجية الموحدة للتصدي لتحدي المقاتلين المسلحين. 

شرق إلى مجموعة يمقراطية انضمام جمهورية الكونغو الد 2019في يونيو رسميا  تشيسيكيدي

إحاطة عن الوضع في  2020يناير  10المنعقد في  903تلقى المجلس خالل اجتماعه رقم  .إفريقيا

، في حثو إلى تحسن الظروف في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأشار منطقة البحيرات الكبرى

 يجابية.اإلكاسب مالهذه ضمان استدامة دعم لالعلى تقديم المجتمع الدولي  الوقت نفسه،

قد المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى ومكتب المبعوث الخاص ع، 2019مايو  3في  .28

 الألمين العام لألمم المتحدة لمنطقة البحيرات الكبرى، باالشتراك مع مجلس تنمية رواندا، اجتماع

ص في دعم السالم واالستقرار في كيغالي، رواندا، دعا إلى تعزيز دور القطاع الخا اإقليمي اتشاوري

 في المنطقة.

ال يزال يعاني من وتجدر اإلشارة إلى أن الجزء الشمالي الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية  .29

في وشخص.  2200 أودى حتى اآلن بحياة أكثر منمما ، 2018أغسطس تفشي فيروس إيبوال منذ 

ني فوتقدم الدعم ال الفيروس راض عن كثب انتشارهذا الصدد، تتابع المراكز األفريقية لمكافحة األم

 جمهورية الكونغو الديمقراطية.ل

منطقة الرئيس فيليكس تشيسكيدي وغيره من قادة الفخامة اإلشادة بالجهود التي يبذلها يود المؤتمر قد  .30

بلدان داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعزيز حسن الجوار في لتعزيز السالم واالستقرار 

حث رئيس المفوضية على يود المؤتمر أيضا قد ونطقة وفيما بينها، بما في ذلك مكافحة اإليبوال. الم

جمهورية الكونغو الديمقراطية لتسهيل لشؤون اإلسراع بتعيين ممثل خاص جديد لالتحاد األفريقي 

يود قد و. رفيعة المستوى والمستمرة مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطيةالالمباشرة  االتصاالت

الشركاء األمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية واإلعراب عن امتنانه لبعثة المؤتمر كذلك 

متعدد األوجه الستقرار الدعمهم على  الثنائيين ومتعددي األطراف في جمهورية الكونغو الديمقراطية

ستقرار التي تحققت في منطقة من مكاسب السالم واالذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما يتضح 

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمنظمات الدولية والمجتمع دعوة يود المؤتمر قد وكاساي. 

دعم الجهود الحالية لجمهورية الكونغو الديمقراطية في تطوير البنية التحتية واالنتعاش إلى الدولي 

رة من النزاع وحث الدول األعضاء على تقديم االجتماعي واالقتصادي، ال سيما في المناطق المتضر

دعوة المجتمع الدولي إلى يود المؤتمر قد ولجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس إيبوال. لالمساعدة 

تقديم الدعم المالي لبرنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج في جمهورية الكونغو الديمقراطية 

كة أيًضا في مؤتمر التجارة واالستثمار في منطقة البحيرات وتشجيع جميع الشركاء على المشار

 .2020مارس في  الكبرى المقرر عقده في كيغالي

السياسي واألمني وضع ال اتتطوررصد ، عن طريق مجلس السلم واألمنواصل االتحاد األفريقي،  .31

التحضيرات و األطراف البورونديةالحوار بين ال يزال المأزق المتعلق بفي جمهورية بوروندي. 

، يؤثر على التطورات السياسية في بوروندي. 2020لالنتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو 
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شرق إفريقيا لدعم جموعة في هذا الصدد، واصلت مفوضية االتحاد األفريقي العمل عن كثب مع مو

المناخ المواتي ئة بلتعهناك حاجة إلى حوار شامل و .هااألطراف البوروندية إلعادة إطالق الحوار بين

لتوطيد السالم واالستقرار والحفاظ عليهما استعدادًا إلجراء انتخابات شفافة وحرة ونزيهة في عام 

2020. 

ِّر الحوار بين ونظرا إل .32 جمهورية ، رئيس ةالبوروندياألطراف ى التحديات المستمرة، استقال ميس 

الرئيس واصل  . وفي الوقت نفسه،2019من منصبه في فبراير  بنجامين مكاباالسيد السابق تنزانيا 

عملية السالم في ووسيط مجموعة شرق أفريقيا في أوغندا يويري موسيفيني رئيس جمهورية 

 بوروندي استكشاف طرق ووسائل جديدة لتجديد الزخم في عملية السالم.

كبير ، عقد 2019أغسطس  16في المقرر إجراؤها  تهيئة بيئة مواتية لالنتخابات المقبلةسعيا ل .33

لرئيس واألمين العام للحكومة مؤتمرا للرئيس ونائب المتحدث الرسمي لمستشاري االتصاالت 

حثوا البورونديين على  حيث، “وقعاتوالت: التحديات 2020عام  انتخابات” شعارصحفيا تحت 

 التزام الهدوء وتجنب اإلجراءات التي يمكن أن تعطل االنتخابات وتتسبب في تجدد عدم االستقرار.

حددها كان قد أن األهداف الثالثة التي  2019أغسطس  20في الرئيس نكورونزيزا أكد ذلك، وعقب 

 ترسيخفي بداية واليته قد تحققت بالكامل وهي: )أ( استعادة السالم واألمن والعدالة للجميع )ب( 

ت أكثر الحكم الرشيد والديمقراطية )ج( التنمية الشاملة والمستدامة. والحظ أن بوروندي أصبح

من زعزعة  االمتناع االكتفاء الذاتي. ودعا البورونديين إلىحققت استقالالً من الناحية المالية و

وبدأت  2020على المستوى السياسي، تجري االستعدادات النتخابات عام واالستقرار في البالد. 

الهيئات المسؤولة  ءيتم إنشاالحكومة بالفعل حملة وطنية لجمع األموال من أجل االنتخابات، في حين 

 عن تنظيم االنتخابات تدريجياً وبدأ التسجيل الجزئي للناخبين.

رفيع المستوى  اي محمد، وفدا بورونديكموسى فالسيد  رئيس المفوضية، سعادةاستقبل من جانبه، و .34

حاد التية التي يمكن أن يدعم بها اكيفال مقر االتحاد األفريقي لتبادل اآلراء حولب 2019أكتوبر  3في 

األفريقي جهود بوروندي لتعزيز السالم واألمن واالستقرار بشكل أفضل. وفي هذا الصدد، أكد 

. 2020الرئيس أن بوروندي تمر بفترة حاسمة في تاريخها وهي تستعد النتخاباتها العامة في عام 

وأكد على ضرورة ضمان أن تكون هذه االنتخابات حرة ونزيهة وشاملة من أجل الحفاظ على 

تقرار البالد. وكرر دعم االتحاد األفريقي لجميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل دائم وسلمي اس

 وتوافقي للتحديات التي تواجه بوروندي.

إلى تأجيل االنتخابات أو مقاطعتها، قائلة إن  2019في أغسطس دعت المعارضة وفي الوقت نفسه،  .35

لص الحيز السياسي وأبرزت خطاب الكراهية االستعدادات لالنتخابات تجرى في جو من الخوف وتق

 10في وحرية التعبير.  والسياسية مثلوأعمال المضايقة والقيود المفروضة على الحقوق المدنية 

الحترام اتفاق أروشا ودستور  ، أنشأ ثمانية أعضاء سابقين في المجلس الوطني2019سبتمبر 

ى المعارضة في ائتالف القو»ى باسم في المنفوسيادة القانون منبرا جديدا للمعارضة  2005

، وقِّع 2019وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أنه في أغسطس  ".2005بوروندي من أجل استعادة دستور 

زعماء األحزاب السياسية البوروندية وحكام المقاطعات على هدنة مدتها شهر واحد سعوا خاللها إلى 

قد اجتماع متابعة برئاسة النائب األول ذلك، ع  إيجاد السبل المناسبة إلنهاء التعصب السياسي. وعقب 

 سبتمبر في بوجمبورا. 24للرئيس ووزير الداخلية في 
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 أعقاب فيو. نسبيا مستقراجدر بالذكر أنه خالل الفترة قيد االستعراض، ظل الوضع األمني ي .36

 البالد، فيالوضع السياسي واألمني بشأن  واألساقفة السياسيين الزعماء بعض سجلها التي الشكاوى

 أعمال أي عن المتناعة اسياسيممن لهم انتماءات  الشباب تناشد برسائل البوروندية السلطات بعثت

 الداخلية وزير بين للتشاور شهريًا إطاًرا الحكومة وضعت أخرى، ناحية منو. تسامحال وعدم عنف

اح التحسينات الوضع بانتظام واقترالستعراض  المقاطعات وحكام السياسية األحزاب وزعماء

 الالزمة.

الفترة قيد فقد شهدت اإلنسانية، استمرت بعض العالمات اإليجابية في الظهور. ومن الناحية  .37

داخليا تحت إشراف سلطات البلد. وتجدر اإلشارة إلى نازحين االستعراض عودة تدريجية لالجئين وال

ق اإلعادة إلى الوطن مع حكومة أن بوروندي قد سجلت عودة كبيرة لالجئين، ال سيما منذ توقيع اتفا

 تنزانيا.

باحترام الدستور فيما يتعلق ه بالتزامء وفاعلى الالرئيس بيير نكورونزيزا يشيد بأن المؤتمر ود يقد  .38

على حكومة بوروندي أن يشيد ب أيًضايود المؤتمر قد والرئاسية.  األقصى لعدد الواليات بالحد

البلد وكذلك لبدء العملية التحضيرية لالنتخابات، وخاصة  لخطوات العملية المتخذة للتصدي لتحدياتا

وفقًا لقانون االنتخابات البوروندي ولجنة  2018أغسطس  31إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة في 

عضواً، وفقاً التفاق أروشا للسالم والمصالحة الموقَّع في  13تقصي الحقائق والمصالحة المؤلفة من 

الجدول الزمني لالنتخابات نشر ، واد خريطة طريق كيانزا لالنتخاباتاعتم، و2000أغسطس  28

الحكومة وكذلك المؤتمر حث يقد و، من بين أمور أخرى. من قبل اللجنة االنتخابية الوطنية المستقلة

يود المؤتمر بسالسة. وقد  2020من أجل إجراء انتخابات عام معا األحزاب السياسية على العمل 

تهيئة بيئة سياسية مواتية تسمح للمعارضين من أجل مة إلى تعزيز جهودها أيًضا دعوة الحكو

كذلك دعوة يود المؤتمر السياسيين المنفيين بالعودة والمشاركة بحرية في العملية االنتخابية. وقد 

وشامل يتسق مع روح توافقي اتفاق  إلبرامالحكومة وجماعات المعارضة إلى تكثيف الجهود 

واالتحاد األفريقي واألمم مجموعة شرق أفريقيا  عوةدأيًضا يود المؤتمر قد وا. ومضمون اتفاق أروش

المتحدة إلى توحيد الجهود من أجل إعطاء الزخم الذي تمس الحاجة إليه للعملية السياسية في 

أيًضا اإلشادة بعمل مراقبي حقوق اإلنسان والخبراء العسكريين التابعين يود المؤتمر قد وبوروندي. 

كرر دعوته يمجددًا أن يود المؤتمر . وقد 2015اد األفريقي الذين تم نشرهم في البالد منذ عام لالتح

لرفع االتحاد األوروبي العقوبات التي فرضها على بوروندي من أجل تعزيز فرصة االنتعاش 

دعوة المجتمع الدولي إلى توفير الدعم وقد يود المؤتمر االجتماعي واالقتصادي في البالد. 

 قتصادي والمالي الالزم بهدف توطيد السالم واالستقرار والتنمية في بوروندي.اال

د، منذ التوقيع العنف في جميع أنحاء البال راجعفي جمهورية أفريقيا الوسطى بتيتسم الوضع العام  .39

نتشار سلطة . تستمر إعادة االوسطى أفريقياجمهورية على االتفاق السياسي للسالم والمصالحة في 

جميع المحافظين  ، تولىالمثالعلى سبيل ففي العديد من المناطق أو المحافظات. بشكل فعال  الدولة

على الرغم من الصعوبات  ،71أصل نواب المحافظين من من  66، وتم نشر اصبهمالستة عشر من

األولى المرحلة انتهت في العديد من المحافظات. المتعلقة بنقص البنية التحتية ألدائهم وعملهم األمني 

، في ، في بوار2019أكتوبر  16، التي انطلقت في الوحدات األمنية المشتركة الخاصةمن تدريب 

، في منتصف فخامة فوستين  أرشانغا تواديرا الجمهورية،الشمال الغربي من البالد، بحضور رئيس 

 مدربة.مشاورات إلطالق المرحلة الثانية ونشر الدفعة األولى الحاليا تجري و. 2019ديسمبر 
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ومع ذلك، على الرغم من التقدم الكبير المحرز في تنفيذ اتفاق السالم، ال تزال هناك العديد من  .40

، وبوجه عام، الوفاء السالح والتسريح وإعادة اإلدماج التحديات فيما يتعلق بالبرنامج الوطني لنزع

من جانب م والمصالحة االتفاق السياسي للسالبااللتزامات والمواعيد النهائية المنصوص عليها في 

، ابيندي )ليمون-في أوهامالتي وقعت مجازر ويدان بشدة ال  الحكومة والجماعات المسلحة الموقعة.

ية لنهضة جمهورية لشعباصر الجبهة بين عناواالشتباكات  ،2019كوندجيلي وبوهونغ( في مايو 

في بيرو،  2019مبر في سبت العدالة أجل من الوسطى أفريقيا تحرير حركةطى وأفريقيا الوس

فريقيا قوات المسلحة ألالوحدة من أجل السالم في أفريقيا الوسطى وال عناصرواالشتباكات بين 

أفريقيا الحركة الوطنية لجمهورية وكذلك بين عناصر  ،في بامباري ،2019في نوفمبر الوسطى 

 . سائر في األرواح، مما أدى إلى خفي كاغا باندورووالقوات المسلحة ألفريقيا الوسطى  الوسطى

على الرغم من الهجمات المتقطعة التي تشنها الجماعات المسلحة في البالد، إال أنه ينبغي الترحيب و

فريقيا لمسلحة أللقوات انتيجة العمليات المشتركة التي نفذتها ا، PK5باستعادة السالم في منطقة 

ثر الهجمات القاتلة التي تعرض لها على إ، وقوة البعثة المتكاملة لداخليةاوقوات األمن الوسطى 

 في جميع أنحاء البالد. جزاءفس العملية في العديد من األ. تستمر ن2019ديسمبر  التجار في

الوسطى تشجيع الحكومة واألطراف األخرى في  أفريقيايواصل االتحاد األفريقي وشركاء جمهورية  .41

 7إلى  4لفعال التفاق السالم. في الفترة من من الثقة من أجل التنفيذ اجو على تعزيز أفريقيا الوسطى 

جان بيير و، واألمن في االتحاد األفريقي السلم ، مفوض يإسماعيل شرققام السفير  ،2019أكتوبر 

للقسم ، والمدير العام عمليات حفظ السالم ، المسؤول عنوكيل األمين العام لألمم المتحدة، الكروا

 أفريقياالمشتركة الثانية إلى جمهورية بالبعثة ، اد األوروبيالعمل الخارجي لالتحاألفريقي بدائرة 

، دعا مع الرئيس فوستين آرشينج تواديرا، والجهات الفاعلة المعنيةالوسطى. في نهاية مشاوراتهم 

، وناشدوا المجتمع الدولي لتعبئته القوية االلتزامات بتنفيذ اتفاق السالمالمسؤولون الثالثة إلى احترام 

 .2021-2020ودعم المواعيد االنتخابية حول تمويل 

التعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة في لجنة المراقبة التنفيذية لالتفاق السياسي ينبغي الترحيب ب .42

الممثل الخاص لرئيس برئاسة مشتركة من الوسطى  أفريقياللسالم والمصالحة في جمهورية 

لجنة االجتماع السادس لجتماع الذي عقد ، وكذلك االماتياس بيرتينو ماتوندوالمفوضية، السفير 

حاليًا بعض  ، في بانغي. تواجه لجنة المراقبة التنفيذية2019ديسمبر  3في المراقبة التنفيذية 

. 2020يناير  20في  اقررممما أثر سلبا على اجتماعها السادس الذي كان ، تشغيليةالصعوبات ال

المتعلق باألحزاب  قانونالمركزية، ومراجعة اعتماد قانون جديد بشأن الالالصعوبات وتشمل هذه 

 حرية التنقل، واعتماد قانون بشأن وضع رؤساء الدول السابقين، والتنفيذ الفوري لطرائق السياسية

على الصعيدين الوطني ودون تنقل الرعوي ، وإعداد خطة إلدارة الوإزالة الحواجز غير القانونية

 اإلقليمي.

وقت المناسب. يتمثل في تنظيم االنتخابات الرئاسية في ال 2020 خالل عاميظل التحدي الرئيسي  .43

ان السابقان . عاد الرئيسفي حالة استنفار الطبقة السياسية بأكملهاأصبحت ، تحقيقا لهذه الغاية

للمشاركة في العملية السياسية. أنشأت  من المنفى ،يشيل جوتوديافرانسوا بوزيزي ومللجمهورية 

، "لجنة استراتيجية لدعم العملية االنتخابية" 2019ديسمبر  6، في الوسطى أفريقياحكومة جمهورية 

تقديم الدعم للجدول الزمني للعمل، الذي لمراقبة المنتظمة لكل خطوة ولالجهود  توحيدمن أجل 

الهيئة الوطنية لالنتخابات. إن الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمجتمع الدولي  وضعته

م الدعم الفني والمالي من أجل التنظيم السليم لهذه االنتخابات، ودعم تنفيذ مشاريع مدعوون إلى تقدي
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، فإن وسطى. وبالمثلال أفريقياالتنمية االقتصادية واالجتماعية واالنتعاش وبناء السالم في جمهورية 

 أفريقياة األزمة السياسية واألمنية المطولة قد قوضت أسس التنمية االجتماعية واالقتصادية لجمهوري

على وجه الخصوص، ينبغي أن تستمر  الوسطى وتتطلب تعبئة جميع موارد القارة إلصالح الوضع.

في مرحلة جمهورية أفريقيا الوسطى في تلقي االهتمام والدعم من أجل تنفيذ أنشطتها إلعادة اإلعمار 

 ما بعد النزاع.

من يناير إلى سبتمبر شؤون الالجئين األمم المتحدة السامية لمفوضية  نظمت، اإلنساني صعيدعلى ال .44

، على الرغم داخليًا إلى مناطقهم ونازحالجئ  357,000ألكثر من  طوعيةالعودة العملية ، 2019

الجماعات ين من تالتوتر بين اثنمع استمرار من الوضع المؤسف الذي لوحظ في مخيم بيراو، 

. تم تخفيض نزاع العرقيعلى خلفية ال، االتفاق السياسي للسالم والمصالحةالمسلحة الموقعة على 

، ووفقًا لالتجاهات التي نشرتها ر أمريكيمليون دوال 2,6إلى  مليون 2,9االحتياجات اإلنسانية من 

 .2020إلى مناطقهم في عام  30,000مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، سيعود 

جهد ما أمكن من على بذل كل  طىأفريقيا الوسحث جميع أصحاب المصلحة في يأن  يود المؤتمرقد  .45

أفريقيا في الوقت المحدد، في امتثال صارم لقوانين  2021-2020لتنظيم االنتخابات الوطنية 

اإلشادة ود المؤتمر . قد ي2019فبراير  6برم في واالتفاق السياسي للسالم والمصالحة الم الوسطى

، ال سيما من خالل شامل في بلدهتوافق بالرئيس فوستين آرشينج تواديرا لجهوده الرامية إلى بناء 

فرانسوا بوزيزي وميشيل وهم الوسطى السابقين،  أفريقياالحوار الذي بدأه مع رؤساء دول جمهورية 

الوسطى  أفريقيافي طراف األحث  يود المؤتمرقد  الصدد،هذا . وفي جوتوديا وكاترين سامبا بانزا

مطالبة الدول األعضاء أيًضا  يود المؤتمرتفاق. قد الالجهات الضمنة ل، بدعم من على تكثيف الحوار

من أجل  أفريقيا الوسطىوالمالي لسلطات  الفنيفي االتحاد األفريقي والمجتمع الدولي بتوفير الدعم 

يود الوسطى. قد  أفريقياالتنظيم الفعال لالنتخابات وإعادة البناء والتنمية االقتصادية لجمهورية 

لدعم مشاريع  عنها  أعلنة وفاء المجتمع الدولي بالتعهدات المالية التي التأكيد على أهمي المؤتمر

اإلشادة بجهود لجنة بناء السالم التابعة لألمم أيًضا  يود المؤتمرالسالم. قد مكاسب التنمية لتعزيز 

أفريقيا جمهورية  شكيلةرئيس هيئة األمم المتحدة لتبصفتها ، لمتحدة، وخاصة المملكة المغربيةا

 الوسطى. أفريقياحشد الدعم لجهود السالم في جمهورية بمواصلة ، لجهودها والتزامها ىالوسط

في  2016السياسية التي بدأت في أكتوبر  باألزمة االجتماعية جمهورية الكاميرونيتسم الوضع في  .46

اية مسلح في نه نزاعوالجنوبية الغربية من الكاميرون، التي تحولت إلى  المنطقتين الشمالية الغربية

. في من هاتين المنطقتين يفية المناطق الر في معظم سبع ميليشيات مسلحة  وتموقعت . 2017عام 

أثرت على  ،2018، ولكن منذ منتصف عام بطيئا ن رد فعل قوات األمن القومي ، كاالواقع

ر استمر الوضع في إظها الجهود،االنفصاليين الذين يواجهون تحديات إنسانية. على الرغم من هذه 

 المواجهة العسكرية.

زعماء الدين في المنطقة الناطقة المبادرات الرامية إلى تعزيز الحوار عندما أعلن ظهور  استمر .47

في عام عن خطة لعقد مؤتمر  2018 يوليوالكاثوليك والبروتستانت والمسلمون( في )باإلنجليزية 

سكان المنطقة الناطقة غالبية فق واأولى نحو حوار وطني شامل.  كخطوةالمنقطة الناطقة باإلنجليزية 

 ، ولكن بشروط مسبقة.هذه المبادرةباإلنجليزية على 

النزاع الذي دام عامين بين  لحلإجراء حوار وطني  سبتمبر 10في يس بول بيا اقترح فخامة الرئ .48

في الواقع، يقدم  بالشروط المسبقة. األطرافحكومته واالنفصاليين الناطقين باإلنجليزية مع تمسك 
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، ال سيما الوضع مشتركة لمواجهة تحدياتهم الوطنيةللكاميرونيين إليجاد أرضية آماال كبيرة لحوار ا

، حيث ال يمكن أن يكون هناك حل عسكري لألزمة. مالية الغربية والجنوبية الغربيةالش المنطقتين في 

 قاماالتحاد األفريقي. له األمر األكثر أهمية في جهود السالم األخيرة هو قبول الميسر المحايد الذي يمث

 2019نوفمبر  26موسى فكي محمد بزيارة إلى الكاميرون في السيد ، سعادة رئيس المفوضية

يق لحل للتشاور مع السلطات الوطنية الكاميرونية حول القضايا المتعلقة بالحوار وكيفية تمهيد الطر

ريقي بدعم الحوار الوطني لمساعدة . التزمت مفوضية االتحاد األفالبالد دائم للتحديات التي تواجه

أصحاب المصلحة الكاميرونيين على التغلب على التحديات القائمة وتلبية تطلعات جميع المناطق 

من مشاركة  2020المكونة للجمهورية. من المتوقع أن تزيد االنتخابات المقرر إجراؤها في فبراير 

 جميع أصحاب المصلحة في العملية السياسية.

الحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها حكومة الكاميرون من أجل عقد الحوار أن ي مؤتمريود القد  .49

د ، ومنح مركز خاص للجزء الغربي من البالدك إرسال قافلة السالم داخل البالالوطني، بما في ذل

ها كذلك في اإلشادة بالحكومة إلفراج يود المؤتمرمزقه التمرد بروح إعطاء السالم فرصة. وقد يالذي 

من ت عن استقاللها أعلن تي" االنفصالية الياعن الزعماء والسجناء السياسيين "لجمهورية أمازون

على مواصلة مفوضية تشجيع رئيس ال يود المؤتمرمناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي. قد 

مجلس  وتقديم تقرير إلى مجهوده في مساعدة الشعب الكاميروني على إيجاد حل دائم لألزمة في بلده

 .السلم واألمن

 شرق إفريقيا

بالجهود المبذولة للتصدي للتحديات المتعلقة باالنتخابات الرئاسية التي  جزر القمرفي الوضع  اتسم .50

التحاد األفريقي والسوق أفاد االنتخاب رئيس االتحاد وحكام الجزر.  2019ارس م 24في أجريت 

 لشرق إفريقيا وجماعة شرق إفريقياالجاهزة ة فريقي )الكوميسا( والقواإلجنوب الالمشتركة لشرق و

، حيث أصدرت هذه إلى جزر القمر لمراقبة االنتخابات المذكورة أعاله لمراقبة االنتخابات بعثات

بعد و. 2019مارس  24بشفافية ومصداقية انتخابات  البتعلى عدم قدرتها فيه  تأعلن ابيانالبعثات 

، اندلعت أعمال 2019مارس  26في  النتخابية الوطنية المستقلةإعالن النتائج المؤقتة من قبل اللجنة ا

 .إلى خسائر في األرواحت عنف أد

جملة علما ب بيانا صحفيا أحاط فيه 2019مارس  29في  أصدر رئيس المفوضية وفي هذا السياق، .51

مر البيان التمهيدي المشترك للبعثات الدولية لمراقبة االنتخابات وحث سلطات جزر القمنها أمور 

، داعيا إياها أقصى درجات ضبط النفسعلى التحلي ب وكذلك جميع الجهات الفاعلة السياسية األخرى 

الحفاظ على المكاسب الكفيلة بحوار شامل من أجل إيجاد الطرق والوسائل جراء إاإلسراع في إلى 

اد حل توافقي جزر القمر وإيجالتي شهدتها التي تحققت بعد األزمة االنفصالية والمؤسسية الطويلة 

حصريًا عبر القنوات حله شدد على أن أي خالف في نتائج االنتخابات يجب و ،للتحديات الحالية

التي سبقت فترة الاالتحاد األفريقي، امتدادًا للجهود المبذولة في استعداد  القانونية، وأكد مجددًا على

أبريل  3في للوضع. تفاوضي  النتخابات، لمساعدة الجهات الفاعلة في جزر القمر على إيجاد حلا

 .لبيان الذي أدلى به رئيس مفوضية االتحاد األفريقيعلى اسلطات جزر القمر ردت ، 2019

لجامعة الدول العربية، فقد ذكرت أن االنتخابات أجريت بسالم على  التابعة أما بالنسبة لبعثة المراقبة .52

  2019مارس  31في ب األفريقي هنأت مجموعة تنمية الجنوبدورها، والحوادث. بعض الرغم من 

على تنظيم انتخابات سلمية. اللجنة االنتخابية الوطنية المستقلة  شعب وحكومة جزر القمر وكذلك
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لجنوب األفريقي أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين على احترام سيادة مجموعة تنمية اشجعت 

 .جزر القمر وسالمتها اإلقليمية

حكمة العليا في جزر القمر النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية وحكام ، أعلنت الم2019أبريل  2في  .53

 .من األصوات %59.09بنسبة  عصوماني باالقتراعالجزر. فاز الرئيس المنتهية واليته، آزالي 

إلى المحكمة العليا في جزر القمر بعدم  طلبا ،2019سبتمبر  10المعارضة، في  يةتنسيق تقدم .54

، بموجب صدرالذي يأذن لرئيس اتحاد جزر القمر بأن ي AU 001-19دستورية القانون رقم 

ناقشتها تنظيم انتخابات أعضاء البرلمان في اتحاد جزر القمر التي بمرسوم، النصوص المتعلقة 

 .2019سبتمبر  3جمعية االتحاد في  واعتمدتها

في جزر القمر. قاطعت  2020 يناير 19ن ظمت الجولة األولى من االنتخابات التشريعية والبلدية في  .55

أكتوبر  7قد أعلنت في المعارضة المعارضة القمرية االنتخابات المذكورة. من المهم اإلشارة إلى أن 

قرارها بالدروس المستفادة من االنتخابات وبررت عدم مشاركتها في االنتخابات المذكورة  2019

من المقرر عقد الجولة وانون االنتخاب. وعدم االمتثال لقاتسمت بالتزوير الواسع النطاق السابقة التي 

 .2020فبراير  23الثانية في 

في  مراقبة االنتخاباتلنشر بعثة المفوضية بناًء على دعوة من حكومة اتحاد جزر القمر، قرر رئيس  .56

ً في ذلك البلد  30تتألف من  2020يناير  24إلى  13الفترة من  من خالل الجولة األولى مراقبا

ورة أعاله. وقد ترأس بعثة المراقبة السيد برنارد ماكوزا، رئيس الوزراء السابق االنتخابات المذك

 .والرئيس السابق لمجلس الشيوخ لجمهورية رواندا

أن منها جملة أمور على  2020يناير  21الصادر في  شددت بعثة االتحاد األفريقي، في بيانها األولي .57

توافق بين الجهات غياب السياسي اتسم ب الجولة األولى من انتخاب ممثلي األمة جرت في جو

السياسية الفاعلة، مما أدى إلى عدم مشاركة المعارضة السياسية وأن مقاطعة المعارضة أضعفت 

مما  من السكان، هتمامغياب االالحظت البعثة والطبيعة الشاملة والتنافسية لالنتخابات المذكورة. 

لناخبين سواء أثناء الحملة االنتخابية أو في يوم اضعف الحماس في صفوف أدى، في عدة أماكن، إلى 

االقتراع. وفي هذا الصدد، حثت البعثة الجهات الفاعلة على مواصلة العمل من أجل السالم والوحدة 

في اتحاد جزر القمر. كما قدمت عددًا من التوصيات الرامية إلى تحسين العمليات السياسية 

 .مستقبلواالنتخابية في اتحاد جزر القمر في ال

في جهود الوساطة في التأكيد من جديد على استعداد االتحاد األفريقي لمواصلة مؤتمر رغب اليقد  .58

مجلس السلم لقة وتشجيع مفوضية االتحاد األفريقي واجميع القضايا العتسوية جزر القمر بهدف 

القضايا جميع  تسوية على مواصلة دعم جزر القمر في جهودها للحوار السياسي من أجلواألمن 

إلى  ناشد جميع أصحاب المصلحة في جزر القمر العودةيأيضا أن  مكن للمؤتمر. ويبالتوافق لقةاالع

حل تفاوضي لخالفاتهم وبالتالي التوصل إلى ودون شروط مسبقة بهدف بسرعة طاولة المفاوضات 

شجع يرا، قد شعب في جزر القمر. وأخيللتجنب المزيد من عدم االستقرار السياسي ومعاناة إضافية 

توافق الرئيس اتحاد جزر القمر على تكثيف عملية إطالق سراح السجناء السياسيين وتشجيع مؤتمر ال

 .في إدارة شؤون الدولة
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 واالقتصاديتقدم على طريق االنتعاش السياسي واألمني بعض ال الصومالي أحرز الوضع ف .59

 تسترشد التي الوطنية األولويات على لالصوما تركيز استمرار إلى التقدم هذا ويعزى. واالجتماعي

 الفيدرالية الصومال حكومة واصلت. الصومالية االنتقالية والخطة الوطنية التنمية خطة أطر بها

طيد السالم وتهيئة الظروف إلنعاش االقتصاد االجتماعي. تو من كجزء الوطنية األولويات توجيه

تعزيز يغاد والشركاء لتسخير اإلتحاد األفريقي واال من دعمالومع ذلك، ال يزال الصومال بحاجة إلى 

في جميع أنحاء  نزاعوالتنمية بعد الاإلعمار لتحقيق االستقرار الفعال وإعادة تواصلة الجهود الم

جماعة الشباب اإلرهابية التي ات تسببها البالد. واألكثر من ذلك هو أن الصومال ال يزال يواجه تحدي

لدولة والمدنيين وبعثة االتحاد األفريقي في الصومال، بينما تواصل شن هجمات على مؤسسات ا

 .تشكل في الوقت نفسه تهديدًا للمنطقة

واصل االتحاد األفريقي، من خالل بعثة االتحاد األفريقي في الصومال، دعم جهود الحكومة  .60

. األعضاء االتحاديةواليات االتحادية لضمان سياسة شاملة للجميع، وال سيما تعزيز عالقاتها مع ال

الحكومة والية جوباالند والجهود التي تبذلها سلطات في وشمل ذلك دعم التحضير لالنتخابات 

وسلطات جوباالند لمعالجة الوضع السياسي عقب االنتخابات مباشرة. إن االتحادية للصومال 

فحسب بل  ليست ضروريةاالتحادية والواليات االتحادية األعضاء العالقات التعاونية بين الحكومة 

نحو تحقيق االستقرار  سيرهساعد الصومال في ييمكن أن ، األمر الذي أساسية لحل النزاعاتإنها 

دعم لجميع في الصومال تقديم الوالسالم المستدام. وفي هذا السياق، تواصل بعثة االتحاد األفريقي 

الستقرار السياسي وعمليات الجهود المبذولة لتحسين الظروف األمنية وتهيئة البيئة المواتية لتسهيل ا

 .في جميع أنحاء الصومالفي مرحلة ما بعد النزاع المصالحة وإعادة اإلعمار 

، بما في  غالمودوعتم إحراز تقدم ملحوظ نحو المصالحة في والية  بالتقرير،خالل الفترة المشمولة  .61

تكون بمثابة أساس جيد بها ل ذلك المصالحة بين العشائر وكذلك آفاق إجراء انتخابات إقليمية موثوق

طويل. مكنت عملية المصالحة في دوساماريب المدعومة بنشر قوات بعثة لالستقرار على المدى ال

والتي شملت جميع العشائر وأصحاب المصلحة  2019االتحاد األفريقي في الصومال في أغسطس 

ونوع العالقات والية السياسيين الرئيسيين في والية غالمودوغ، من إجراء مناقشات حول مستقبل ال

التي يرغبون في تأسيسها. إن عملية دسماريب خطوة جديرة بالثناء يمكن البناء عليها ومواءمتها 

 .األخرى لتسهيل المصالحة في جميع أنحاء الصومالواليات لتناسب سياقات ال

 بمساعدة الصومال على تسريع جهودها ا، ملتزمالمفوضية، بدعم من مجلس السلم واألمن ظل .62

سلطة الدولة في جميع أنحاء البالد. وفي هذا الصدد، واصل االتحاد بسط لضمان االستقرار و

األفريقي دعم العمل الجاري في سياق الخطة االنتقالية في الصومال وخطة التنمية الوطنية نحو 

عملية االستقرار واالنتعاش والديمقراطية واالزدهار. وتجدر اإلشارة أيًضا إلى التقدم المحرز في 

، تم 2019الدستور المؤقت. في نوفمبر فصول فصاًل من  15مراجعة  والمتمثل فيمراجعة الدستور 

والمشاركة المدنية في هذا الصدد. الواليات وضع خطط إلجراء مشاورات عامة على مستوى 

ملة لضمان السياسة الشا ،خيارات لتعميق الفيدرالية، بما في ذلك الفيدرالية الماليةوضع يجري و

حول ، تم عقد حدث رفيع المستوى 2019والحكم الفعال في جميع أنحاء الصومال. في سبتمبر 

في هذه المناسبة، حث رئيس والصومال في نيويورك على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة. 

من خالل  2020/2021االقتراع العام بحلول عام إجراء حكومة الصومال على تسهيل المفوضية 

 هذا القانون. كما حثها علىاستكمال إلسراع في واالقانون االنتخابي المعنية بوضع  ا البرلمانيةلجنته

فرقة العمل األمنية تفعيل مراجعة قانون األحزاب السياسية واعتماده، فضالً عن  اإلسراع في
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ى المساعدة . ودعا االجتماع المجتمع الدولي إل2019لالنتخابات الفيدرالية التي أنشئت منذ أكتوبر 

 اقتصاده.لدعم جهود البالد إلنعاش  في تخفيف عبء الديون

األعضاء االتحادية الواليات  لقد ب ذلت جهود كبيرة لتحسين التعاون بين الحكومة االتحادية ومعظم .63

وأبرزها إنشاء مكاتب أمنية  السياسية،وتعزيز االتصاالت مع طائفة واسعة من الجهات الفاعلة 

أمر بالغ األهمية لتسهيل تنفيذ األولويات الوطنية التي وذلك ي تحسين التعاون. ف تإقليمية ساهم

تسترشد بها خطة الصومال االنتقالية وخطة التنمية الوطنية. ويشمل ذلك أيًضا الجهود المبذولة 

القوات اإلقليمية دمج القوات وعتبر تكوين لتعزيز األمن واالستقرار في جميع أنحاء الصومال. ي

لقتال جنبًا إلى جنب مع بعثة االتحاد من أجل الة بناء الجيش الوطني الصومالي وقوات األمن لمواص

تنفيذ الخطة االنتقالية في الصومال، أمًرا بالغ األهمية. لقد أسفرت في إطار األفريقي في الصومال، 

شبيلي  خاصة في منطقة الشباب،هذه الجهود عن نتائج إيجابية في المناطق المحررة من حركة 

بحلول ألن من المتوقع،  قصوى،السفلى. يظل التعزيز المستمر لقوات األمن الصومالية ذا أهمية 

في إطار انسحابها فرد  1000قواتها بمقدار من أن تخفض بعثة االتحاد األفريقي ، 2020فبراير 

ا لتولي في هذا السياق، من الضروري أن تعزز الحكومة الفيدرالية بفعالية خططهالتدريبي. و

 .2021 في الصومال بحلول عامبعثة االتحاد األفريقي انسحاب المسؤوليات األمنية، بعد 

االتحاد األفريقي في  على أن أي تخفيض مستقبلي لبعثةقوة بمجلس السلم واألمن  دمن جانبه، شدِّ و .64

وسيعتمد ض. راألالظروف الفعلية على سيعتمد على أو إعادة تشكيلها وكذلك تسليم المواقع  الصومال

هذا اإلصرار ويهدف لى قدرة قوات األمن الصومالية على ضمان األمن واالستقرار. عأيًضا ذلك 

تضحيات ضخمة من قبل بعثة  وبفضلإلى حماية المكاسب التي تحققت بشق األنفس في الصومال 

تحاد بدعم من الدول األعضاء في االتحاد. وواصلت مفوضية االفي الصومال االتحاد األفريقي 

األفريقي حث األمم المتحدة والشركاء على العمل مع بعثة االتحاد األفريقي في الصومال للتأكد من 

في قوات األمن الوطنية للواليات االتحادية األعضاء قوات اإلقليمية الالقوات وإدماج شكيل وتيرة ت

 الصومالية.

واصلت  العمليات،مسرح على ية على الرغم من تخفيض مستويات قواتها، واستجابة للطلبات األمن .65

بعثة االتحاد األفريقي في الصومال حماية المراكز السكانية وتأمين طرق اإلمداد الرئيسية وتوفير 

 منة لألشخاص والسلع وتوزيع المساعدات اإلنسانية والسماحاآلحركة الحراسة للقوافل لضمان ال

عمليات شن ومهامهم اإلدارية بالقيام بعضاء للحكومة االتحادية الصومالية والواليات االتحادية األ

. وفي هذا السياق، ينبغي التأكيد على أن ميرهاالشباب وتدات جماعة هجومية مستهدفة لتعطيل حرك

في للصومال وشعبها وبعثة االتحاد األفريقي  اجماعة الشباب اإلرهابية ال تزال تشكل تهديدا خطير

ور قدرتها بسبب العمليات المشتركة لبعثة االتحاد على الرغم من تدهككل والمنطقة الصومال 

 .وقوات األمن الصوماليةفي الصومال األفريقي 

للسالم مكاسب أيضا تنفيذ مشاريع سريعة األثر لتوليد األفريقي في الصومال واصلت بعثة االتحاد  .66

فها في جميع . باإلضافة إلى ذلك، استمرت بعثة االتحاد األفريقي في مواءمة موقالمحليينللسكان 

وحدات متنقلة لضمان الرد  الخمسة لبعثةاثالثة من قطاعات حيث أنشأت، لحد اآلن، أنحاء الصومال 

أنشطتنا التشغيلية في الجبهة العسكرية،  وإضافة إلىالسريع على التهديدات داخل منطقة عملياتها. 

مؤسسية لوزارة األمن تعزيز القدرات ال دعمفي الصومال واصلت شرطة بعثة االتحاد األفريقي 
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شرطة الفيدراليين واإلقليميين. الالداخلي ووالية هيرشابيل اإلقليمية من خالل تدريب وتوجيه ضباط 

 وشهد نشر العنصر المدني للبعثة في المناطق بعض التقدم خالل الفترة قيد االستعراض.

حة اآلخرين، على تشجيع الحكومة االتحادية للصومال، وكذلك أصحاب المصل قد يود المؤتمر .67

مواصلة الترويج للحلول التوافقية والمشاركة دائًما في حوار وطني شامل وحقيقي لمواجهة تحدياتهم. 

قد يود المؤتمر دعوة جميع الشركاء الدوليين إلى مساعدة الصوماليين في هذا الصدد وتجنب أي 

أيًضا المطالبة  د. قد يود المؤتمرتدخالت خارجية تتعارض مع الجهود المبذولة إلنهاء النزاع في البال

للقيام بعمليات مشتركة مع بعثة المالئمة  قوات األمن الصومالية المطلوبةالتعجيل بإنشاء بضرورة 

مناطق األراضي المحررة حديثًا، وحماية ال بسط سيطرتها على، ولاالتحاد األفريقي في الصوما

ظروف مواتية تتيح للصومال تولي مسؤوليات  الرئيسية، مما يهيئالسكنية، وتأمين طرق اإلمداد 

 .2021األمن بفعالية من بعثة االتحاد األفريقي بحلول عام 

أغسطس  17بعد توقيع "االتفاقية الدستورية" في  ،السودانجمهورية استمر تحسن الوضع في  .68

ما تجدر تحديات. ك الحرية والتغيير؛ وإن كان مع االنتقالي وقوات، من قبل المجلس العسكري 2019

معالجة الوضع ، فرضت حكومة السودان تدابير تقشفية طارئة ل2018في ديسمبر إلى أنه اإلشارة، 

انخفاض مستويات تنديدا بهذه التدابير إلى مظاهرات في البالد  تصادي المتدهور. وقد أدتقاال

ير وحكومته. في بإقالة الرئيس السابق حسن عمر البشالجماهيرية المطالب ، وما تلل ذاك من المعيشة

الرئيس حسن عمر البشير في انقالب عسكري. أدى هذا الوضع إلى إسقاط نظام ، تم 2019أبريل  9

قيام مجلس السلم واألمن لالتحاد اإلفريقي، مسترشداً بمبدأ االتحاد األفريقي بشأن التغييرات غير 

االنتقالي العسكري المنشأ ، دعا فيه المجلس 2019أبريل  15الدستورية للحكومة، بإصدار بيان في 

سلطة مدنية انتقالية. أكد مجلس السلم واألمن أن الفشل في تنصيب مثل هذه الحكومة  عيينحديثًا إلى ت

من المشاركة في جميع أنشطة االتحاد األفريقي. فشل الجيش السوداني في  منع السودانسيؤدي إلى 

اإلطار الزمني المحدد من قبل مجلس السلم تمهيد الطريق أمام سلطة انتقالية بقيادة مدنية ضمن 

جمهورية عضوية ، بتعليق 2019يونيو  6أدى إلى قيام مجلس السلم واألمن، في ، مما واألمن

مجلس السلم  جددفي جميع أنشطة االتحاد األفريقي. في هذه المناسبة،  السودان ومنعها من المشاركة

لسودان من خروج ادنية باعتبارها السبيل الوحيد لواألمن مطالبته بإنشاء سلطة انتقالية بقيادة م

 .ةزماأل

في ضوء هذه التطورات في السودان، اتخذت مفوضية االتحاد األفريقي عدة مبادرات استراتيجية  .69

رئيس مفوضية االتحاد  ها، الزيارة التي قام بهاتهدف إلى تعزيز عملية السالم في السودان. من بين

الحكم المدني.  ضرورة استعادةمحادثات مع أصحاب المصلحة حول ء إجراالسودان وإلى األفريقي 

المعنية بالتنمية )إيغاد(، زار رئيس الوزراء اإلثيوبي،  المشتركةضمن إطار عمل الهيئة الحكومية 

قدمت مفوضية االتحاد األفريقي وإيغاد عقب ذلك، . 2019يونيو  7الدكتور أبي أحمد، السودان في 

اتفاق سالم بين أصحاب المصلحة. عالوة على ذلك، بذلت جمهورية مصر بام إرمساهمة كبيرة في 

، جهودًا، بما في ذلك عقد قمة استشارية للشركاء اإلقليميين األفريقيالعربية، بصفتها رئيس االتحاد 

مصر، بحثًا عن حلول سلمية لألزمة في السودان. تم بعد ذلك،  القاهرة،، في 2019أبريل  23في 

، في أديس أبابا، بهدف تشجيع الحوار 2019متابعة على المستوى الوزاري في يونيو  عقد اجتماع

 بين األطراف السودانية.
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وقوات الحرية والتغيير، تمشيا مع أحكام  المجلس العسكري االنتقاليبعد مفاوضات مكثفة، وقع  .70

يحكم  لى أنينص االتفاق عو. 2019أغسطس  17اإلعالن السياسي، على الوثيقة الدستورية في 

شهرا. وتحدد الوثيقة الدستورية أيًضا  39المجلس السيادي العسكري المدني المشترك السودان لمدة 

، بما في ذلك مجلس وتحديد مهامهاالتي تشمل إنشاء المؤسسات االنتقالية  أولويات الفترة االنتقالية

ة، بما في ذلك لجنة بناء السالم، السيادة، والحكومة االنتقالية، والسلطة القضائية، واللجان الوطني

وزيرة أول امرأة تتولى منصب تضم الحكومة االنتقالية و. 2019يونيو  3 مجزرةلتحقيق في اولجنة 

أسماء عبد هللا. في ضوء هذه التطورات اإليجابية في السودان، رفع وهي لخارجية في السودان، ا

. ينبغي 2019سبتمبر  6التحاد األفريقي، في السودان في أنشطة امشاركة مجلس السلم واألمن تعليق 

تشجيع األطراف السودانية على ضمان التنفيذ الصارم التفاق الخرطوم بشأن إنشاء الحكومة 

االنتقالية المدنية الجديدة والمؤسسات االنتقالية، حيث يرأس المجلس الوطني السيادي على وجه 

شهًرا، يتبعه انتخابات في نهاية الفترة  18شهًرا، زعيم مدني لمدة  21الخصوص، في نهاية 

 االنتقالية.

وفي الوقت نفسه، استضاف االتحاد األفريقي، بالتعاون مع األمم المتحدة وحكومة السودان، حدثاً  .71

للجمعية العامة لألمم  74على هامش الدورة  2019سبتمبر  27رفيع المستوى بشأن السودان في 

دولة عضوا وست منظمات دولية وكيانات  57وفود من  المتحدة. حضر الحدث الرفيع المستوى

رؤيتها للفترة  عرضللحكومة الجديدة في السودان لالحدث فرصة مواتية  أتاحتابعة لألمم المتحدة. 

 االنتقالية المقبلة، بما في ذلك التحديات واالحتياجات، والسعي للحصول على دعم المجتمع الدولي.

الحوار الرفيع المستوى، في كلمته التي ألقاها في د هللا حمدوك حدد رئيس الوزراء السوداني عب .72

مع الجماعات المسلحة في  وعاملحكومته، وهي وقف الحرب وبناء سالم شامل  طارئةاألولويات ال

معالجة األزمة ووجنوب كردفان )المنطقتان(؛  السودان، بما في ذلك في دارفور والنيل األزرق

لتوجيه السودان نحو طريق االنتعاش االقتصادي وإعادة هيكلة وإصالح االقتصادية واتخاذ إجراءات 

؛ مستوياتمتعددة الالتعزيز سيادة القانون وتطوير عمليات العدالة االنتقالية ومؤسسات الدولة؛ 

مكافحة الفساد وبدء عملية استرداد األصول المسروقة؛ وتعزيز وضمان مشاركة المرأة عن جدارة و

يات الحكومية. أوجز رئيس الوزراء حمدوك بعض التحديات التي يتوقع مواجهتها في الهياكل والعمل

ً بهذه األولويات، وأعرب عن توقعاته بالمساعدة التي ستكون مطلوبة من الشركاء  في المضي قدما

 متعددة األطراف، خالل هذا الوقت.الالخارجيين، بما في ذلك من المؤسسات 

 

كون في االجتماع عن دعمهم الكامل للحكومة االنتقالية السودانية أعرب المشار المناسبة،وفي هذه  .73

على العمل بشكل جماعي من أجل االختتام  اآلخرين،وكذلك جميع أصحاب المصلحة  ،تشجيعهاو

الناجح للفترة االنتقالية، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي. المجتمع على البقاء متحدين لدعم 

الداعمة أعربوا عن دعمهم لالتحاد األفريقي وإيغاد لمواصلة جهودهما  السلطات الوطنية. كما

للسودان خالل الفترة االنتقالية. دعا االجتماع إلى إزالة جميع العقوبات االقتصادية وشطب السودان 

مساعدة السودان في هذا الصدد يهدد بتقويض السالم عدم أن حيث راعية لإلرهاب، من قائمة الدول ال

 ي البالد واالنتعاش االجتماعي واالقتصادي.الناشئ ف

 

خالل الفترة قيد االستعراض، واصلت الحكومة االنتقالية اتخاذ تدابير لمعالجة الحاالت السلبية التي  .74

حدثت أثناء حكم الرئيس السابق عمر البشير. ونتيجة لذلك، ظل الرئيس السابق في السجن منذ 

والرشوة. وفي الوقت واإلثراء غير المشروع تهم الفساد ، وهو يواجه 2019اإلطاحة به في أبريل 
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استمرار اإلدارة الجديدة في إجراء تغييرات لضمان عودة السالم وفي ظل ، 2019نفسه، في نوفمبر 

واالستقرار في البالد، وافقت الحكومة االنتقالية على قانون يأمر بحل حزب المؤتمر الوطني للرئيس 

طلب المواطنين. كما فرضت الحكومة حظراً على بناء على أصولها  ومصادرة السابق حسن البشير

استخدام أي "رموز" للنظام السابق خالل السنوات العشر القادمة. عالوة على ذلك، سنت الحكومة 

، قوانين لتحل محل القوانين السابقة التي أثرت سلبًا على المواطنين، 2019االنتقالية في نوفمبر 

 وخاصة النساء.

، 2019لوقت نفسه، زار رئيس الوزراء حمدوك الواليات المتحدة األمريكية، في أوائل ديسمبر وفي ا .75

إلشراك السلطات في كيفية معالجة الشواغل الرئيسية، وال سيما إزالة السودان من قائمة الواليات 

بلوماسية. دالعالقات ال تئنافإلرهاب والتحديات االقتصادية ذات الصلة واسلدول الراعية لالمتحدة ل

الحكومة  جهود قوضيإلرهاب وضع السودان في قائمة الدول الراعية لتؤكد حكومة السودان أن 

الجديدة وتعاقبها على جرائم النظام السابق. من الحقائق المعروفة أن إخراج السودان من قائمة 

ت والتجارة اإلرهاب سيسمح للحكومة الجديدة بالسعي إلى تخفيف عبء الديون وزيادة االستثمارا

مليار  60حوالي تبلغ  التيلديون ل الهائلعبء الالدولية واإلقليمية. تكافح حكومة السودان لمعالجة 

أن االقتصاد يتجه نحو فى على أحد ال يخ، وكذلك لجذب التجارة واالستثمار. أمريكي دوالر

 االنخفاض وأن أسعار األغذية واألدوية األساسية آخذة في االرتفاع.

السودان من عن شطب  تسفر ة رئيس الوزراء للواليات المتحدة األمريكية، رغم أنها لم إن زيار .76

مفيدة للجانبين قائمة الدول الراعية لإلرهاب، فقد سمحت، على األقل بإجراء مشاورات دبلوماسية 

 بين بشأن كيفية إنهاء هذه الضغوط. عالوة على ذلك، أسفرت الزيارة أيًضا عن تقارب دبلوماسي

التمثيل الدبلوماسي. والجدير بالذكر أن الواليات المتحدة خفضت مستوى على رفع اللذين اتفقا بلدين ال

 .1994عام  منذتمثيلها الدبلوماسي في السودان 

في برم والذي أ  شهًرا،  39 يسري لمدة فيما يتعلق بمسألة الحركات المسلحة ووفقًا لالتفاق الذي .77

اتفاقات سالم مع جميع الجماعات  إلبرامستة أشهر مهلة الية الحكومة االنتق لدى، 2019أغسطس 

المسلحة في السودان. بدأت محادثات السالم هذه تحت قيادة رئيس جنوب السودان سلفا كير في جوبا. 

م واألمن، السفير إسماعيل شرقي، بزيارة ليوم واحد إلى جوبا في لفي هذا الصدد، قام مفوض السو

خالل االجتماع دعم االتحاد األفريقي أكد المفوض بالرئيس سالفا كير. ووالتقى  2019نوفمبر  25

جهود الوساطة التي تم األفريقي بدور بالغ حاسم في دعم االتحاد قام في هذا الصدد، ولعملية السالم. 

 في جوبا. 2019ديسمبر  20إلى  10القيام بها في الفترة من 

حاد األفريقي، بالشراكة مع األمم المتحدة، بزيارة ، قامت مفوضية االتقيد الدراسةالفترة  اللخ .78

السودان وتأكيد الدعم المستمر من في قيادة الللتشاور مع ، 2019أكتوبر  9إلى  7من للسودان 

هذه ب إحاطة مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي لقى، تخالل الفترة االنتقالية. بعد ذلكالمنظمتين 

البعثة المشتركة بين على أن تواصل  المجلس  ، وافقي هذا السياق. ف2019بر أكتو 10الزيارة في 

من األفراد  العددنفس محتفظة ب )اليوناميد( عملياتهافي دارفور األمم المتحدة واالتحاد األفريقي 

تركيز  ستستمر اليوناميد في وعليه،أخرى. في جوانب بسحبها  المضي قدماالنظاميين والمدنيين مع 

المتوقع توقيعه في الذي كان م ب( وضع آليات لدعم اتفاق السال)، عملية السالم )أ(دعمها على: 

من المهم بالتالي  أن مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي ج( لجنة السالم. أكد)، 2019ديسمبر 
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 مع األولويات العاجلة المذكورة تمشيابواليتها  لتمكينها من االضطالعتوفير الموارد الكافية للبعثة 

  .أعاله

اد( يغاإللتنمية )ل المشتركةلرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية  ةقدت القمة العادية الثالثة عشرع     .79

رئيس دولة في أديس أبابا، إثيوبيا، برئاسة معالي الدكتور أبي أحمد علي،  2019نوفمبر  29في 

للهيئة  اورية السودان رئيس. انتخب االجتماع جمهالديمقراطية وزراء جمهورية إثيوبيا االتحادية

إلى آفاق  سترقىلتنمية، وأعرب عن ثقته في أن الهيئة، تحت قيادة السودان، ل المشتركةالحكومية 

. كما أعربت القمة عن تقديرها اإلقليمجديدة في تحقيق التكامل اإلقليمي والتعاون السياسي بين بلدان 

على الدور المحوري الذي لعبته في توجيه وقيادة الديمقراطية وشكرها لجمهورية إثيوبيا االتحادية 

 .ألكثر من عقد عند توليها الرئاسةعمل الهيئة 

اد وإعادة تأكيد غبالسودان على انتخابه رئيسا لإلياإلشادة  قد يود المؤتمر، السياق أعاله في ضوء .80

واالستقرار والتنمية م العمل من أجل السللسودان وتعاونه المستمر في المسند إلى االجديد  للدوردعمه 

اإلشادة بمجلس السيادة االنتقالي وحكومة السودان االنتقالية  قد يود المؤتمروو القارة.  اإلقليمفي 

لتحديات المتعددة التي تواجه البلد. ل التصديلتعاونهما المستمر والتزامهما ومشاركتهما المنسقة في 

سودانيين على الحفاظ على الزخم الذي تم كذلك تشجيع جميع أصحاب المصلحة ال قد يود المؤتمر

أن يعيد  ذلكبين السلطات االنتقالية، ألن من شأن  ينالتنسيق والتعاون القوي والسيماحشده حتى اآلن، 

شيد بالجهود التي بذلها رئيس ييود المؤتمر أن في المؤسسات الوطنية. قد  تهثقشعب السودان إلى 

رئيس وزراء دولة ، والعربية رئيس جمهورية مصر ،لسيسياالتحاد، فخامة الرئيس عبد الفتاح ا

، سعادة موسى فكي ، وكذلك رئيس المفوضيةاإليغاد ا، بصفته رئيسالدكتور أبي أحمد معالي، إثيوبيا

، ةالمبعوث الخاص لرئيس المفوضيكل من على العمل الذي أنجزه  وأن يثني أيضامحمد، 

السفير محمد  ،السودانالمفوضية في اص لرئيس الممثل الخ ؛البروفيسور محمد الحسن البات

إيجاد حل لألزمة في  في سبيل ،السفير محمود ديرير ،بعوث الخاص لرئيس وزراء إثيوبياالم ؛بلعيش

أيًضا الترحيب باستضافة جنوب السودان، تحت رعاية الرئيس سلفار كير،  قد يود المؤتمرالسودان. 

في هذا وأن يعرب، ، والمعارضة السودان بين الحكومة االنتقاليةللمحادثات المتعلقة بعملية السالم في 

أيًضا  قد يود المؤتمر. عالوة على ذلك، اإلقليمبلدان و اإليغادلجهود التي تبذلها لتقدير عن ال ، الصدد

النظر في مناشدة المجتمع الدولي رفع جميع العقوبات االقتصادية والمالية على السودان، وكذلك 

بهدف تعزيز التنمية االقتصادية وتشجيع وذلك من قائمة الدول الراعية لإلرهاب،  حذف السودان

رئيس  أن يطلب من قد يود المؤتمراالستثمارات األجنبية وتعزيز السالم الدائم في السودان. 

 .جهوده لدعم السودان خالل الفترة االنتقالية االستمرار فيالمفوضية 

ن حكومة السودان واليوناميد لجهودهما التعاونية والتزامهما بتنفيذ ثني على كل ميأن  قد يود المؤتمر .81

تمديد والية لمجلس األمن الدولي  وأن يثني كذلك علىبشأن االنسحاب،  2429قرار مجلس األمن 

قد يود  .2495 ة رقمقرار مجلس األمن لألمم المتحد بموجب 2020أكتوبر  31يوناميد حتى ال

أهمية الحفاظ على السالم في دارفور من خالل االستثمار في مشاريع كذلك التأكيد على  المؤتمر

تشجيع مفوضية االتحاد األفريقي، إلى جانب  قد يود المؤتمرالتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، 

فريق األمم المتحدة القطري واليوناميد، على اتخاذ مبادرات استراتيجية من شأنها ضمان تعبئة 

 قد يود المؤتمرموال لتحقيق االستقرار والتنمية في دارفور. حشد األ ما في ذلك، بالموارد بفعالية

كذلك تشجيع األمم المتحدة على تقديم الدعم المالي لبرامج بناء السالم والتنمية واالستقرار في 

 .دارفور
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ة بين باستمرار المواجه جمهورية جنوب السودانفي  تميز الوضع، المشمولة بالتقرير خالل الفترة  .82

، في أن تممنذ ف. المعاد تنشيطهااألطراف المتحاربة بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية 

بشأن حل النزاع في جمهورية جنوب  المعاد تنشيطه، التوقيع على االتفاق 2018سبتمبر  12

وشجع واجتمع عدة مرات  الميدان فيباستمرار التطورات مجلس السلم واألمن  ، تابعنالسودا

اليأس الذي وطأة شعب جنوب السودان عن وتخفف  ابالتزاماته على أن تفيأطراف جنوب السودان 

مختلف أصحاب المصلحة في التعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي  استمرتعلى حياتهم.  يستولي

النزاع في  بشأن حل المعاد تنشيطهالتفاق لالتنفيذ الكامل والفعال  الجهود الرامية إلىفي  واإليغاد

بمهمة  ،2019مايو  11و  10يومي  ، فوضية االتحاد األفريقيقامت م ن. جمهورية جنوب السودا

السيد جان ومفوض السلم واألمن  إسماعيل شرقي،السفير  تحت قيادة مشتركة بينجنوب السودان في 

لحة بشأن الحاجة إلجراء مشاورات مع أصحاب المص، وكيل األمين العام لألمم المتحدة ،بيير الكروا

التنفيذ الفعال لالتفاق وتمهيد الطريق لتشكيل حكومة مؤقتة. كما شارك في البعثة سفراء لجنة  إلى

، وهي تشاد )لجنة الخمسة( التحاد األفريقي المخصصة الرفيعة المستوى المعنية بجنوب السودانا

البعثة على أهمية التزام وتفاني  وجنوب إفريقيا ونيجيريا ورواندا باإلضافة إلى ممثل الجزائر. أكدت

 ن،بشأن حل النزاع في جمهورية جنوب السودا المعاد تنشيطهتفاق الاألطراف للتنفيذ الشامل ل

أيًضا بزيارة ميدانية  مجلس السلم واألمن باعتباره الوسيلة الوحيدة إلنهاء األزمة في بالدهم. قام

الشعب مع عن تضامن االتحاد األفريقي  أعرب خاللها 2019مارس  8إلى  5لجنوب السودان من 

لبحث عن حلول دائمة للتحديات التي تواجه ل، وأكد مجددًا دعم االتحاد األفريقي المستمر ةوالحكوم

بشكل كبير من اتخاذ  تهنجمع معلومات مباشرة مكِّ  مجلس السلم واألمن جدير بالذكر أنوالبلد. ال

 .  في جنوب السودانأفضل بشأن األوضاع  على وجهقرارات مستنيرة 

، على هامش االجتماع االفتتاحي لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي 2019في يوليو  .83

على مستوى الوزراء  لجنة الخمسة اإلقليمية، في نيامي، النيجر، اجتمعت االقتصادية والمجموعات

م تشكيل الحكومة احتمال عد إزاءلقلق الدولي ا وفي ظلوتداولت بشأن الوضع في جنوب السودان. 

جنوب أنهم سيقومون بزيارة ل لجنة الخمسة، قرر وزراء 2019نوفمبر  12االنتقالية بحلول 

. وأخيرا، 2019نوفمبر  12السودان لتشجيع أصحاب المصلحة على تشكيل الحكومة المؤقتة في 

تأجيل  تم غير أنه. 2019نوفمبر  5زيارة جنوب السودان في القيام بعلى  لجنة الخمسةوافقت 

 أوفد. في هذا السياق، 2019نوفمبر  7قمة عنتيبي التي كان من المقرر عقدها في  بسببالزيارة 

ديفيد مابوزا، إلى  معاليرئيس جنوب أفريقيا،  ، نائب  لجنة الخمسةالرئيس سيريل رامافوسا، رئيس 

أكد نائب  . خالل هذه المهمة،2019نوفمبر  16إلى  12أوغندا والسودان وجنوب السودان من 

هذا  وعند إكمال صياغةلعملية السالم.  لجنة الخمسة الرئيس الدعم القاري المستمر من خالل

الخمسة على عقد اجتماع على مستوى رؤساء الدول والحكومات، على هامش  لجنةالتقرير، وافقت 

 .الستعراض تطور الوضع في جنوب السودان للمؤتمرالدورة العادية الثالثة والثالثين 

، عقد الرئيس سلفا كير والدكتور ريك 2019سبتمبر  11إلى  7الفترة من  خاللفي هذه األثناء،  .84

ً لوجه  منذ توقيع االتفاق المعاد تنشيطه في جوبا. كان األول من نوعه مشار اجتماًعا تاريخيًا وجها

لمسائل الملحة كال االجتماعين، ناقش االثنان ا خالل. 2019أكتوبر  21التقى االثنان مرة أخرى في 

، باإلضافة إلى التمويل من أجل هاوحدود الواليات للدولة، بما في ذلك الترتيبات األمنية، وعدد
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لوحدة الوطنية االنتقالية التشكيل حكومة التي تم تمديدها  يةفترة االنتقالالما قبل مهام تنفيذ التعجيل ب

 .2019نوفمبر  12في  والتي كان من المقرر أن تنتهي المنشطة

بشأن حل النزاع في جمهورية جنوب  المعاد تنشيطهالتفاق ل المعطلةفي ضوء عملية التنفيذ  .85

 ، تحت2019نوفمبر  7في  ،ضامنو االتفاقية على مستوى قمة في عنتيبي، أوغندا اجتمع، نالسودا

ت سلفا كير مياردي فيها فخامةل مثِّ قد و فخامة يويري موسيويني. ، رعاية رئيس جمهورية أوغندا

 معالي، دةرئيس مجلس السياممثلة بهورية السودان جم كانت، بينما جنوب السودان جمهورية  

ها الدكتور ريك ماشار تينى. وافق الشعبية لتحرير السودان رئيس   عبدالفتاح البرهان، ومثل الحركة  

خالل ما  العالقة( يوم لتمكين إنجاز المهام 100االجتماع على تمديد الفترة ما قبل االنتقالية بمائة )

 .االنتقالية الفترة  قبل

نتائج اجتماع  وأجازاجتماعاً، في أديس أبابا،  اإليغاد، عقد مجلس وزراء 2019نوفمبر  9في  .86

معالجة جميع  إلىذلك االجتماع، أكد االتحاد األفريقي على حاجة جنوب السودان  خاللعنتيبي. 

. وشدد كذلك على الحاجة إلى ضمان عدم وجود تمديدات الفترة االنتقالية المهام الرئيسية المعلقة قبل

 مجلس السلم واألمن ىتطلعات شعب جنوب السودان إلى حكومة مستقرة. تلق ، وذلك لتحقيقأخرى
، إحاطة عن الوضع في جنوب السودان وكرر 2020يناير  27المنعقد في  905اجتماعه الـفي 

ل حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية المعاد تشكي ىلإجنوب السودان في لحكومة االنتقالية ادعوته 

 .موعد نهائيك 2020فبراير  22قبل / بحلول  تنشيطها

ورئيس  ،رئيس أوغندا ،وتا موسيفينيجفخامة الرئيس يوري كا كل من ثني علىيقد يود المؤتمر أن  .87

يود المؤتمر كذلك أن  لسودان، السيد عبد الفتاح البرهان، لعقدهما قمة عنتيبي. قدفي ا ةالسيادالمجلس 

ثني على فخامة الرئيس سالفا كير والدكتور ريك مشار للتوصل إلى توافق في اآلراء خالل قمة ي

حث حكومة جنوب السودان على اإلسراع أن ي. قد يود المؤتمر أيًضا 2019نوفمبر  7عنتيبي في 

الرئيس سلفا كير ميارديت، في  نهللتعهد الذي أعلفي صرف األموال المتبقية لتنفيذ اتفاق السالم وفقًا 

ً لحكومة ي. وقد يود المؤتمر أن 2019مايو  ً وماديا ً ماليا ثني على الدول األعضاء التي قدمت دعما

وفي هذا السياق ، قد يود المؤتمر كذلك  .مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا هاجنوب السودان، بما في

همات. قد يود المؤتمر أيًضا دعوة المجتمع الدولي توجيه نداء إلى الدول األعضاء األخرى لتقديم مسا

إلى تقديم المزيد من الدعم المالي والمادي واللوجستي لعملية السالم في جنوب السودان،  األوسع

جنوب السودان القوات الموحدة الضرورية لتجميع على مساعدة لوخاصة الترتيبات األمنية االنتقالية ل

حماية المسؤولين خالل العملية المؤقتة من أجل  ناح السرعةها على جونشر هاوتدريب هاوفحص

 .التفاق السالم

لتشكيل الحكومة االنتقالية  2020فبراير  22بموعد الضروري  بااللتزام أن يطالبقد يود المؤتمر  .88

والتي تعتبر ضرورية لتشكيل  يةاالنتقال الفترة المهام الحاسمة المعلقة قبل إزاءعن قلقه  وأن بعرب

 الوالياتوتحديد عدد  ةاالنتقالي يةالترتيبات األمنبة الوحدة الوطنية، ال سيما فيما يتعلق حكوم

. قد يود المؤتمر أيًضا دعوة األطراف إلى االستمرار في إجراء حوار لمعالجة القضايا وحدودها

وحة الوطنية وإقامة حكومة ال المعاد تنشيطهتفاق الالمعلقة، وهو أمر بالغ األهمية للتنفيذ الكامل ل

تضامن االتحاد األفريقي مع شعب وحكومة مجددا  أن يؤكدقد يود المؤتمر  االنتقالية المعاد تنشيطها. 

 .بلدالجنوب السودان في تطلعاتهم الستعادة السالم واالستقرار الدائمين في 

 شمال إفريقيا .جيم
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القوات المتحالفة  قبلالنار من إلى حد كبير بانتهاكات متكررة لوقف إطالق  ليبيافي  الوضعاتسم  .89

الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال حفتر. ومما يزيد الوضع  حكومةمع 

   .التدخل السياسي والعسكري األجنبي في البلد تزايد تعقيداً 

مجلس السلم  حول الوضع في ليبيا، طلب 2019أبريل  24المنعقد في  844 اجتماعه الـ خالل .90

شروط ، وحث بقوة األطراف المتحاربة على ممارسة  وبدونفور على ال إطالق النار وقف واألمن

استئناف وشعبها فوق كل شيء آخر،  درجات ضبط النفس ووضع المصلحة العليا لليبيا و أقصى

الحوار على الفور باعتباره النهج الوحيد القابل للتطبيق نحو إيجاد حل توافقي ومستدام للتحديات 

 5 في 857 الـ في اجتماعه ن،مجلس السلم واألم تداول الحالية التي تواجه البلد. عالوة على ذلك، 
في  األفريقيينالوضع في ليبيا ومحنة المهاجرين  حولقد في نيامي، النيجر، ي ع  ذ، ال2019يوليو 

مع بلدان  ثيقعلى نحو ويعمل  ، وهوالبلد. أكد المجلس على الدور المركزي لالتحاد األفريقي هذا

، في نمجلس السلم واألم في البحث عن حل دائم لألزمة في ليبيا. باإلضافة إلى ذلك، أكد المنطقة،

، في نيويورك، على المستوى الوزاري، قلقه 2019سبتمبر  27قد في ي ع  ذال 883 الـ اجتماعه

قرار المنطقة والقارة إزاء خطورة الوضع السائد في ليبيا وتداعياته الخطيرة على أمن واست البالغ

اقتناعه بضرورة المشاركة الفعالة والعاجلة لالتحاد األفريقي في  مجلس السلم واألمن د ككل. أك

لمصالحة لكريمة واللحياة المواتية لالبحث عن حل سياسي دائم لألزمة في ليبيا، وتوفير الظروف 

 .للشعب الليبي

األمين العام ومساعدة   إسماعيل شرقي، رالسفي ،على وجه الخصوص، قام مفوض السلم واألمن .91

 12 يوميليبيا لروزماري ديكارلو، بزيارة مشتركة  ،لألمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السالم

المجلس األعلى للدولة في طرابلس، و رئيس المجلس الرئاسيخاللها بالتقيا و، 2019مارس  13و

في شرق ليبيا. أكدت الزيارة على الحاجة إلى  وقائد الجيش الوطني الليبي ،ورئيس مجلس النواب

وفي وقت لتحديات المتعددة التي تواجه ليبيا، بما في ذلك قضية المهاجرين. ل للتصديحوار سياسي 

، 2019أبريل  2و 1 يوميليبيا ل، سعادة موسى فكي محمد، بزيارة عمل المفوضية، قام رئيس الحق

 المعنية بليبيااألفريقي أيًضا في اجتماع اللجنة الرباعية برفقة مفوض السلم واألمن. شارك االتحاد 

، على هامش قمة جامعة الدول العربية في القاهرة، مصر، حيث أعاد 2019مارس  31المنعقد في 

التحاد األفريقي واألمم المتحدة، بهدف تعزيز بين امن تعيين مبعوث لليبيا مشترك  تأكيد موقفه

ن، على أساس خارطة طريق واحدة سيضعها هذا المبعوث المشترك، التنسيق وتعزيز جهود المنظمتي

 .كأداة لتوفير دعم موحد لجهود السالم التي يبذلها الليبيون

التحاد األفريقي الرفيعة المستوى المعنية بليبيا اجتماعها على ا، عقدت لجنة 2019يوليو  7في  .92

يسو، على جناالرئيس دينيس ساسو مستوى رؤساء الدول والحكومات، بمبادرة من رئيسها، فخامة 

والمجموعات االقتصادية  التحاد األفريقيالمشتركة بين اقمة التنسيق لهامش الدورة االفتتاحية 

التحاد األفريقي في البحث عن حل ل مجددا الدور المركزياللجنة  أكدتفي نيامي، النيجر.  اإلقليمية،

ليبيين تهيئة بيئة مواتية لتعزيز الحوار والمصالحة دائم لألزمة في ليبيا، وناشدت أصحاب المصلحة ال

. كما أكدت اللجنة من الجوارومفوضية االتحاد األفريقي ودول  نمجلس السلم واألم بدعم من ةالوطني

اللجنة على الدعوة  شددتجديد ضرورة احترام الجميع لوحدة ليبيا وسيادتها وسالمة أراضيها. كما 

 .التحاد األفريقي واألمم المتحدةبين اك إلى تعيين مبعوث لليبيا مشتر
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ق العمل المشترك بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي المعني بالسلم يمن ناحية أخرى، عقد فر .93

سبتمبر  21واألمن اجتماعه االستشاري السابع عشر في مقر األمم المتحدة في نيويورك، في 

مجددًا أيًضا الدعوة إلى تعيين  مؤكدا ،من بين قضايا أخرى، الوضع في ليبيا ،ناقشو، 2019

خالل االجتماع االستشاري السنوي الثالث  غير أنه،ليبيا. لمبعوث االتحاد األفريقي واألمم المتحدة 

األخير تردده في هذا ومجلس األمن لألمم المتحدة، أبدى  مجلس السلم واألمن عشر المشترك بين

سبتمبر  27ي ف 883الـاجتماعه  وخاللمبعوث مشترك. قبول اقتراح االتحاد األفريقي بشأن تعيين 

مجلس السلم واألمن، على المستوى الوزاري، من رئيس مفوضية االتحاد األفريقي،  ، طلب2019

أداء دوره واتخاذ اإلجراء الملموس الضروري، بالتشاور  ،مجلس السلم واألمن تمشياً مع بروتوكول

 .كة الفعالة لالتحاد األفريقي، بهدف حل األزمة الليبيةالوثيق مع األمم المتحدة، لضمان المشار

، فضالً عن جهات فاعلة خارجية جراء تدخلويتفاقم  جه نحو التصعيدال يزال الوضع في ليبيا يت .94

، 2020يناير  3هذه الخلفية، في  علىانتهاك حظر األسلحة الذي فرضه مجلس األمن لألمم المتحدة. 

إزاء تدهور الوضع في  البالغفريقي، موسى فكي محمد، عن قلقه رئيس مفوضية االتحاد اإل أعرب

 تضطلعليبيا واستمرار معاناة الشعب الليبي. وكرر التزام االتحاد األفريقي الثابت بحل سياسي شامل 

ضم فيه جميع الجهات الفاعلة السياسية واالجتماعية بدور قيادي. كما دعا المجتمع الدولي إلى 

تسوية سريعة وسلمية لهذه األزمة التي قد تكون لها عواقب وخيمة  لتسهيليقيا إفر إلى جهود هاجهود

 .على البلد والمنطقة والقارة ككل

، أصدر رئيسا االتحاد الروسي وتركيا بيانًا مشترًكا يدعو جميع 2020يناير  8في وقت الحق، في  .95

ف دائم إلطالق النار، يناير، وإعالن وق 12األطراف في ليبيا إلى وقف األعمال القتالية في 

وقف إطالق ل ااتفاق ت األطرافعلى الفور حول طاولة المفاوضات. وبناء على ذلك، صاغ والجلوس

 كل واحد منها لمعركة لضمان امتثالاعلى تحديد خط  تواتفق 2020يناير  13في  موسكوالنار في 

 هاوتخزين وتسليمهانية لمساعدات اإلنسالمن اآلوصول اللشروط وقف إطالق النار، وكذلك لضمان 

فخامة الرئيس دينيس ساسو انعقد اجتماع بين ، 2020يناير  19. في المحتاجينلى ع هاوتوزيع

، ليبياالمعنية بالتحاد اإلفريقي الرفيعة المستوى اجنة ليسو، رئيس جمهورية الكونغو ورئيس انج

، س االتحاد اإلفريقي(فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية )رئيو

األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو ورئيس مفوضية االتحاد األفريقي، سعادة موسى فكي محمد، و

 .كما شارك في هذا االجتماع شركاء دوليون آخرون ؛غوتيريس

الدروس المستفادة من  استخالصتعزيز جهوده من خالل االستمرار في ى لإالتحاد األفريقي ا بحتاج .96

ز االتحاد عزِّ أن ي ينبغيخالت في البلدان األفريقية األخرى التي تواجه ديناميات دائمة التغير. التد

 ال تقف عند محددةخارطة طريق  ت،لتدخالفي مجال ا وأن يضع،األفريقي قدرته على الوساطة 

حوار على إقامة االتحاد األفريقي  يعملالتشاورية المخصصة. ينبغي أن  االجتماعاتحدود 

جهود البلدان المجاورة، بالشراكة مع المجتمع الدولي  حشد، مع ينالليبيبين صالحة الوطنية الم

  .، من أجل إيجاد سالم مستدام في ليبيااألوسع

في نهاية مؤتمر برلين، أكدت األطراف الليبية التزامها القوي بسيادة ليبيا واستقاللها وسالمتها  .97

هي فقط القادرة  بقيادة ليبية وملكية ليبيةى أن عملية سياسية عل تاإلقليمية ووحدتها الوطنية. واتفق

بخطة تسوية شاملة لليبيا، بما في ذلك التنفيذ  تعلى إنهاء الصراع وتحقيق سالم دائم. كما التزم

مجلس األمن سيوافق . باإلضافة إلى ذلك، الدوليالفعال لحظر األسلحة الذي فرضه مجلس األمن 
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تصبح جزءا من عملية التسوية السياسية. في غضون ذلك، التزم لمتعلقة بليبيا الوثيقة ال على الدولي 

المشاركون في المؤتمر باالمتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا وحثوا 

 هذا التقرير، كان وعند االنتهاء من صياغة. مجميع الجهات الدولية الفاعلة على أن تحذو حذوه
الساحل، على مستوى رؤساء منطقة قد قرر عقد اجتماع حول الوضع في ليبيا و السلم واألمنمجلس 

بهدف صياغة استراتيجية شاملة لالتحاد األفريقي لحل  2020فبراير  8الدول والحكومات، في 

 .األزمة في ليبيا

 إلىالتوصل ا على األطراف الليبية وتشجيعه قبلقد يود المؤتمر الترحيب بوقف األعمال القتالية من  .98

التحاد اإلفريقي ابيان االجتماع الثامن للجنة  إجازةوقف دائم إلطالق النار. قد يود المؤتمر كذلك 

ي، من بين ذالو، في برازافيل، الكونغو، 2020يناير  30ليبيا، المنعقد في المعنية ب رفيعة المستوىال

جهود السالم في  ال يزال يقوضخارجي الذي القتال في ليبيا والتدخل الاستمرار  بشدة أدانآخرين   

ليبيا. قد يود المؤتمر أيًضا الترحيب بنتائج مؤتمر برلين، وخاصة التزام الشركاء الدوليين باالمتناع 

جميع األطراف الدولية الفاعلة  همعن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا وحثِّ 

المعنية  رفيعة المستوىالالتحاد اإلفريقي اؤتمر كذلك دعوة لجنة . قد يود الممعلى أن تحذو حذوه

قف و للمضي قدما نحوكوسيلة  بقيادة ليبية وملكية ليبيةإلى دعم العملية السياسية الشاملة للجميع  ليبياب

لمصالحة. قد يود المؤتمر أيًضا إعادة التأكيد على ادائم إلطالق النار، وأيًضا كشرط مسبق لمنتدى 

أن أيًضا يود المؤتمر قد لألزمة الحالية في ليبيا حل عسكري. ليس  ومفاده أنهاالتحاد األفريقي  موقف

رئيس المفوضية بأداء دوره واتخاذ التدابير الملموسة الالزمة، بالتشاور الوثيق مع األمم يطلب 

قد يود المؤتمر . وةألزمة الليبيلحل إيجاد المتحدة، لضمان المشاركة الفعالة لالتحاد األفريقي بهدف 

التحاد األفريقي واألمم المتحدة من بين ايبيا مشترك للتعيين مبعوث ى لإألمم المتحدة ل تهتكرار دعو

االتحاد األفريقي واالتحاد  أن يدعوالجهود. قد يود المؤتمر كذلك  وتنسيق وتعزيز مواءمةأجل 

مزيد من التعاون إلى لحة الليبيين األوروبي واألمم المتحدة وجامعة الدول العربية وأصحاب المص

والتنسيق من أجل اإلسراع في البحث عن حل دائم لألزمة الحالية. قد يود المؤتمر اإلشادة بدور 

في مؤخرا البلدان المجاورة لليبيا في البحث عن حل لألزمة الحالية، بما في ذلك االجتماع الذي عقد 

قد يود المؤتمر أيًضا دعوة رئيس مفوضية االتحاد  في الجزائر العاصمة، الجزائر. 2020يناير  23

األفريقي إلى اتخاذ الخطوات الالزمة، بالتنسيق الوثيق مع األمم المتحدة، بهدف ضمان تنسيق جهود 

 .على نحو وثيقاالتحاد األفريقي واألمم المتحدة 

 األفريقيجنوب ال .دال

ظمن  .99 عناصر الهذه فمن المفروض أن ر نسبيين. يتمتع بسالم واستقرا الجنوب األفريقيأن  الم الح 

التنمية والتكامل. أيًضا، نظًرا للدمار الذي خلفه إعصار ب التعجيلنحو  اإلقليمتدعم جهود  ساسيةاأل

أدى إلى مقتل عدة آالف وإصابة و، في مالوي وموزمبيق وزيمبابوي، 2019إيداي في مارس 

إلى سعى أيًضا إلى االستفادة يأن  لإللقيملكات، يمكن العديد من األشخاص وتدمير البنية التحتية والممت

مكافحة الكوارث الطبيعية لمن وضعه المستقر لتعزيز استراتيجيات التخفيف أقص حد ممكن 

ليس بمنأى عن ويالت اإلرهاب، المتحالفة مع التطرف  اإلقليمأن هو والجفاف. ولكن األهم من ذلك  

 .ةغير مشروعبطريقة ألسلحة واالتجار ا، وكذلك انتشار العنيف والجريمة المنظمة عبر الوطنية

ن، يجدر اإلشادة بالجهود التي بذلها أصحاب اسالم واستقرار نسبي يسوده اإلقليم من أن رغمعلى ال .100

اتفاق سالم في  اوقعت انتل، الوالمقاومة الوطنية الموزمبيقيةالموزمبيقيون، أي الحكومة  المصلحة
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والمقاومة الوطنية عمال القتالية المسلحة بين القوات الحكومية بهدف إنهاء األ 2019أغسطس 

في الجهود الوطنية في موزمبيق إلنهاء سنوات  محطة تاريخيةيمثل هذا االتفاق . الموزمبيقية

، 2019أغسطس  2بيانًا صحفيًا في  المفوضيةالصراع في البالد. في هذا السياق، أصدر رئيس 

في موزامبيق. عالوة على ذلك، يواجه  البنادقنحو إسكات  ةتاريخي محطةأشاد فيه باالتفاق باعتباره 

 انتشارالجزء الشمالي من موزامبيق، بما في ذلك المناطق الحدودية مع تنزانيا المجاورة، خطر 

 .هذه اآلفةبليت بالفعل األنشطة اإلرهابية من مناطق القارة التي ابت  

يين كان األفريق ضد المهاجرين عنف يقيا أعمالأفر جنوب في نشبت، 2019 خالل شهر سبتمبر .101

مجلس  د في هذا السياق، عق بالوضع.على الفور  مجلس السلم واألمناهتم . األجانب كراهية مبعثها

 إحاطة حول الوضع. أعرب وتلقى خالله، 2019سبتمبر  11، في 879 اجتماعه الـ السلم واألمن
تخاذ على حكومة جنوب أفريقيا ال ى، وأثنجانباألضد عنف العن قلقه إزاء  مجلس السلم واألمن

في تصعيد التصميمها على اتخاذ تدابير لمنع المزيد من لالوضع، وكذلك  للتعامل معإجراءات سريعة 

حكومة جنوب  أن يكون عل تواصل تام مع المفوضيةمن رئيس  مجلس السلم واألمن  . طلبالوضع

في جنوب  األفريقيينأجل تقييم وضع المهاجرين األجانب، من  ضدعنف الأعمال  بخصوصإفريقيا 

مفوضية االتحاد األفريقي على اإلسراع بعقد  مجلس السلم واألمن  إفريقيا. عالوة على ذلك، حث

بمثابة منبر  سيكون المؤتمر .مؤتمر قاري، بالتعاون مع جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي

 القاريالجذرية، بهدف إيجاد النهج  ا، بما في ذلك أسبابهاألجانب يةهالتسليط الضوء على قضية كر

 .منع تكرارها في القارةالكفيلة ب الجماعي حول أفضل السبل

ذلك من خالل تعزيز  لسالم واالستقرار، بما فيل لحفظها اإلقليمثني على بلدان يأن  قد يود المؤتمر .102

، مما يدل روعة وتعزيز التعاون بين الدولمش، ومكافحة الفساد والتدفقات المالية غير الالحكم الرشيد

على  اإلقليم. وقد يود المؤتمر أيضا تشجيع بلدان البنادقبإسكات  اإلقليمعلى االلتزام الجماعي في 

تعزيز استراتيجيات التخفيف من الكوارث الطبيعية والجفاف ومواصلة العمل معا لمكافحة اإلرهاب 

شيد يكذلك أن  ريمة المنظمة عبر الوطنية. قد يود المؤتمرواالتجار والج والتشددوالتطرف العنيف 

على مواصلة جهودهم  ويشجعهم 2019بالموزامبيين لتنظيمهم الناجح النتخابات سلمية في أكتوبر 

 يهيئ، األمر الذي من شأنه أن دلالم والمصالحة واالستقرار في البفي تنفيذ اتفاق السالم وتعزيز الس

  يا.اجتماعا واقتصادية والتنمي نتعاشاللظروفًا مواتية أكثر 

 غرب إفريقيا .هاء

 10انتخابات تشريعية بنجاح في  جمهورية غينيا بيساو، أجرت المشمولة بالتقرير الفترة  خالل .103

حل األزمات السياسية ب بعث األملكبير  إنجاز. واعت برت هذه الخطوة بمثابة 2019مارس 

. ومع ذلك، أدى رفض الرئيس تعيين رئيس 2015لبلد منذ التي يواجهها ا األمد المؤسسية الطويلة

عن موعد لالنتخابات الرئاسية إلى إغراق البالد في موجة  وعدم إعالنهوزراء جديد بعد االنتخابات 

تدخل االتحاد األفريقي والجماعة االقتصادية لدول  التي استمرت إلى أنأخرى من األزمة المؤسسية 

  .شركاءوال)اإلكواس( غرب أفريقيا 

 لجنتها الرباعية، 2019يونيو  19إلى  16من   مجلس السلم واألمن أوفد، الوضعنظًرا لخطورة  .104

واألمم المتحدة والشركاء واإلكواس ، مع حكومة غينيا بيساو على نحو وثيقإلى بيساو، للعمل 

تخابات الرئاسية االن إلجراءإيجاد حل لألزمة في البلد، بما في ذلك اإلعداد  على ،الدوليين اآلخرين

التزام  الحصول علىترويكا في اللمراجعة الدستور. نجحت زيارة  المرتقب الفنيالدعم تقديم و القادمة
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ديسمبر  29موعدًا لالنتخابات الرئاسية و  2019نوفمبر  24حدد يوم  حيث، من رئيس الجمهورية

مجلس السلم ى غينيا بيساو، تلقخابات التي أجريت في في أعقاب االنتو. إن دعت الحاجةلجولة ثانية 

مستجدات في الوضع في البالد. ، آخر ال2020يناير  27في  ي عقدال 905 الـ في اجتماعه واألمن

بالنجاح في إجراء جولة أولى سلمية من االنتخابات الرئاسية في غينيا  مجلس السلم واألمن  رحب

بالبيانات الصادرة عن  كما رحب، 2019ديسمبر  29في وجولة ثانية  2019نوفمبر  24بيساو في 

، أصدرت 2020يناير  22في وغينيا بيساو.  فيبعثات مراقبي االنتخابات األفريقية والدولية 

ً أوصت في إلكواسا ، جميع الهيئات والمؤسسات المشاركة في العملية ، من بين أمور أخرىهبيانا

يناير  27عملية االنتخابية. بعد ذلك، في عملها من أجل إكمال ال بمتابعةاالنتخابية في غينيا بيساو 

 أداءغينيا بيساو في ، المحكمة العليا 905الـ اجتماعه خالل، نمجلس السلم واألم ، ناشد2020

مع ، وكذلك مع بذل العناية الواجبة المطلوبة، لكامل في هذه العملية االنتخابيةدورها الدستوري با

، مع األخذ في األمن واالستقرار في غينيا بيساوسالم وال حفظهمية أل نظراالتي تستحقها  العجالة

حرة ونزيهة  كانتاالنتخابات أن  واوالدوليين أعلن األفريقييناالعتبار أن جميع مراقبي االنتخابات 

يناير  30، في لإلكواس، أصدرت لجنة المتابعة الوزارية التابعة . عالوة على ذلكوذات مصداقية

، من الهيئات القانونية ذات الصلة جملة أمور من، و، بياناً طلبت فيهبيساغينيا ل، عقب زيارتها 2020

فبراير  7 في موعد أقصاهفي غينيا بيساو القيام بدورها بالكامل من أجل االنتهاء من االنتخابات 

2020. 

عن قلقه  وظل يعرب هقيد نظرأبقى الوضع  مجلس السلم واألمن فإن على الرغم من هذا التقدم،  .105

هدد النظام الدستوري في غينيا يزال يي ال ذالسائد، وال ياألمنوإزاء انعدام االستقرار السياسي  البالغ

. ككلواالتحاد األفريقي والمجتمع الدولي  إلكواسبيساو، على الرغم من الجهود الدؤوبة التي بذلتها ا

من  اآلتيةم ذات الصلة، آفة االتجار بالمخدرات والجرائ تناميإزاء  البالغكما أعرب المجلس عن قلقه 

  .لقارةوا م الفرعيقلياإلأمريكا الجنوبية، وتأثيرها على 

، أصدر رئيس الجمهورية، السيد خوسيه ماريو فاز، المرسوم الرئاسي رقم 2019أكتوبر  28في  .106

خلفا له  وعينرئيس الوزراء، السيد أريستيدس غوميز وحكومته،  أقال بموجبهالذي  12/2019

أكتوبر، رسالة تدين  29، في اإلكواس. أصدرت للوزراء رئيس جديدك  إمبالي فوديد فوستينو السيد

غير قانوني ألنه يتعارض مع القرار الذي تم التوصل  افيها إقالة رئيس الوزراء وحكومته وتعتبره

، في أبوجا وأحكامه. وكررت 2019يونيو  29في  اإلكواسإليه في مؤتمر قمة رؤساء دول 

 من اإلكواستمشيا مع موقف ودعمها لرئيس الوزراء أريستيدس غوميس وحكومته. تأكيد  اإلكواس

إزاء  البالغوميس، أعرب رئيس المفوضية، سعادة موسى فكي محمد، عن قلقه غإقالة رئيس الوزراء 

. استقال رئيس الوزراء المعين اإلكواسالوضع السياسي في غينيا بيساو، وأكد مجددا دعمه لموقف 

 .منذ ذلك الحين ةقانونيغير  بطريقة

غينيا بيساو استعداد البلد إلجراء في صلة، أعلنت اللجنة االنتخابية الوطنية  يذ تطوروفي  .107

 مجلس السلم واألمن كما هو مقرر. في هذا الصدد، شجع 2019نوفمبر  24االنتخابات الرئاسية في 
ع بواليتها الدستورية بهدف الوطنية لالنتخابات على أن تظل مستقلة ونزيهة في االضطال اللجنة

بعد أن  2019نوفمبر  2ضمان بيئة مواتية إلجراء االنتخابات الرئاسية. بدأت الحملة االنتخابية في 

 .سباق الرئاسة ليخوضوامرشًحا للرئاسة  12صادقت المحكمة العليا لغينيا بيساو على 
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في  2019نوفمبر  8قدت في االستثنائية التي ع اإلكواسنتائج قمة  مجلس السلم واألمن أجاز  .108

رؤساء دول وحكومات إلى غينيا بيساو، من بعثة  إيفادنيامي، النيجر، على وجه الخصوص، قرار 

رؤساء الدول والحكومات، فخامة الرئيس محمد ايسوفو، رئيس لرئيس سلطة اإليكواس  بقيادة

ضافة إلى الزيارة التي امبيا وغانا ونيجيريا، باإلجرؤساء كوت ديفوار و تجمهورية النيجر، وضم

. كانت كلتا 2019نوفمبر  14إيكواس في في الدول األعضاء لبعض  الدفاعبيساو رؤساء لقام بها 

تضامنا مع شعب غينيا بيساو قبل االنتخابات  اتخاذهماتم  ، وقدالمبادرتين بمثابة تحذير قوي

 .الرئاسية

يا بيساو للحفاظ على كفاءتها وحيادها في على قوات الدفاع واألمن في غين مجلس السلم واألمن ىأثن .109

مواجهة األزمة السياسية والمؤسسية المستمرة، وشجعتها على التمسك بموقف عدم التدخل، كقوات 

  .طوال العملية االنتخابية وما بعدها عن قصد، وحثتها على البقاء غير سياسية جمهورية

قبل انتخابات  فريقي لمراقبة االنتخاباتبعثة االتحاد األ المفوضية، نشر رئيس هذه األثناءوفي  .110

بعثة االتحاد األفريقي  ضمان قيام القصد من ذلك. كان 2019نوفمبر  24جمهورية غينيا بيساو في 

، هذا لجميع الجوانب ذات الصلة بالعملية االنتخابية ينمراقبة وتحليل شاملب لمراقبة االنتخابات

يقي بدعم انتخابات غينيا بيساو وعملية إرساء الديمقراطية إثبات التزام االتحاد األفر باإلضافة إلى

تجدر اإلشارة إلى أنه و .لضمان مساهمة االنتخابات في توطيد الحكم الديمقراطي والسالم واالستقرار

 المجموعةأصدرت اللجنة االنتخابية الوطنية إعالنًا، بناًء على طلب  ،2020فبراير  4في 

بأن رئيس وزراء غينيا السابق  الرئاسية،للتحقق من نتائج االنتخابات  االقتصادية لدول غرب أفريقيا

 بيساو عمرو إمبالو هو الفائز في االنتخابات

في  الدؤوبةعلى التزامهم وجهودهم  اإلكواسالمؤتمر اإلشادة بسلطة رؤساء دول وحكومات  يودقد  .111

أن بيساو. قد يود المؤتمر أيًضا  -ا في غينياألمد إيجاد حل دائم لألزمة السياسية والمؤسسية الطويلة 

نوفمبر  24بيساو في  -بالنجاح في إجراء جولة أولى سلمية من االنتخابات الرئاسية في غينيا  يرحب

سلطات غينيا بيساو وشعبها على إجراء أن يهنئ و، 2019ديسمبر  29في  وجولة ثانية 2019

حوار حقيقي شامل، بين جميع الجهات إجراء االنتخابات بنجاح. وقد يود المؤتمر أيضا الدعوة إلى 

للتطبيق إليجاد حلول دائمة لألزمة الحالية. قد  ةالقابل ةالوحيد الوسيلة ذلك الفاعلة السياسية، باعتبار

إزاء االتجار بالمخدرات والجرائم ذات الصلة في غينيا بيساو،  البالغكذلك عن قلقه  المؤتمرعرب ي

االستقرار في البلد.  انعداماالستقرار وتسهم في تأجيج  ةزعزعفي يسياً التي ال تزال تشكل عامالً رئ

حكومة غينيا بيساو مواصلة تعزيز آليات إنفاذ القانون الوطنية، لتمكينها قد يناشد وفي هذا الصدد، 

 من االضطالع بواليتها على نحو أكثر فعالية، ال سيما في التصدي للجرائم ذات الصلة بالمخدرات. 

مع إعالن اللجنة االنتخابية الوطنية في غينيا بيساو، فيما يتعلق بنتائج االنتخابات الرئاسية، قد تمشيا 

 .تهنئة السيد عمرو إمبالو على انتخابه رئيسا لغينيا بيساوسود المؤتمر 

عكس التقدم الكبير المحرز في ينسبيًا منذ العودة إلى النظام الدستوري.  اسلمي امبياجفي  الوضعظل  .112

تعزيز االستقرار في البلد. على وجه بالسياسات واإلصالحات المؤسسية التزام الحكومة  المج

سياسة يمكن أن ت ذكر مهمة نحو تعزيز الديمقراطية واألمن في البالد الخطوات من الالخصوص، 

ق ؛ إنشاء وتفعيل اللجنة الوطنية لحقو2019األمن القومي التي تبنتها الحكومة وأطلقتها في يونيو 

 .اإلنسان، وكذلك لجنة مراجعة الدستور ولجنة الحقيقة والمصالحة والجبر
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 بين خالفات عن ناجمة توترات أيًضا هناك كانت امبيا،ج في السياسي الوضع تحسن من الرغم على .113

 سنة انتخابات قبل المبرم سنوات ثالث لمدة الوالية اتفاق بشأن االئتالف في وشركائها الحكومة

 نيمسؤولال في المتكررة التغييرات حول االختالفات بعض ظهرت ،لوقتبمرور ا. 2016

 السياسية المعارضة زعيم هو دربوي. دربوي عثمان السابق الرئيس نائب عزل وخاصة ن،يحكوميال

 بالفعل القائم الخالف تعميق إلى عزله أدى وقد امبياج في المتحد، الديمقراطي الحزب الرئيسية،

 .البالد في مرتفعًا السياسي التجاذب من المزيد خطر ظل الصدد، هذا وفي. الحاكم االئتالف داخل

 يعالج جديد دستور لصياغة التي تم إنشاؤها امبيةالج الدستورية المراجعة لجنة استنتاجات كانت .114

 فرصة العملية هذه تتيح. 2019 ديسمبر في متوقعة ،1997 سنة دستور في الواردة أوجه القصور

 لمعالجة فرصة تتيح كما.  قوية مؤسسات وجود مع جديد، سياسيو وطني لنظام ةمتين أسسإلرساء 

 العملية توفر كما. الوطنية األنشطة في للمرأة الكاملة بالمشاركة والسماح الجنسين بين المساواة مسألة

 تجدر. البالد في الوطنية والمصالحة الدائم السالم لتعزيز أساس لوضع فرصة للبلد الدستورية

 2019 يوليو 31 إلى 28 من امبياج إلى ميدانية بمهمة قام مجلس السلم واألمن أن إلى أيًضا شارةاإل

 للتحديات دائمة حلول إيجاد نحو الوحيد العملي النهج باعتباره والحقيقي الشامل الحوار أهمية فيها أكد

 .تواجهها التي

 تقديم امبيا،ج إلى الفني لدعمل ريقياألف التحادا فريق خالل من األفريقي، االتحاد مفوضية واصلت .115

 قطاع إصالح مثل امبية،الج السلطات حددته الذي النحو على المواضيعية، للمجاالت الفني الدعم

 األفريقي التحادا فريق بنشر امبياج وشعب حكومة ترحب. االنتقالية والعدالة القانون وسيادة األمن

 الهياكل وإدارة المدنية الرقابة على تركز مدخالت الفني تقديم لدعما فريق واصلوي. الفني لدعمل

 لجنة لدعم مشترك تقرير في االستخبارات، وكذلك الجيش ووالية األمنية، الهياكل وإنشاء األمنية،

 أبريل 24 في المنعقدة 844الـ هجلست في بحث مجلس السلم واألمن لذلك، ونتيجة. الدستور صياغة

 امبيا حتىج إلى الفني لدعمل األفريقي التحادا فريق ترة واليةف لتمديد امبياج حكومة طلب ،2019

 .2020 أغسطس

 الوقت في األفريقي االتحاد مفوضية تعمل المشروع، تنفيذ في للحكومة الرئيسي الدور إلى بالنظر .116

 ثنائي دعم لتقديم اآلخرين والشركاء أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة مع بالتعاون الحالي

 اإلصالحات، مختلف سيما وال االنتقالية، المهام جميع بتنفيذ باإلسراع الحكومة تعهدت. اامبيلج

 االضطالع على الحكومة قدرة تعزيز على ستساعد المدنية الخدمة إصالحات أن إلى بالنظر

 .فعالية أكثر نحو على بوالياتها

 ترسيخ إلى الرامية اامبيج جمهورية بجهود اإلشادة في المؤتمر رغبي قد تقدم، ما ضوء في .117

 تعزيز في كبير بشكل هماستس التي الحالية اإلصالحات عملية خالل من البالد في الديمقراطية

 االتحاد بمفوضية اإلشادة في أيًضا المؤتمر رغبي قد السياق، هذا وفي. االقتصادي والنمو االستقرار

 على الحكومة تشجيع في أيًضا رالمؤتم رغبي قد. امبياج حكومة لجهود المستمر لدعمها األفريقي

 تعزيز أجل من السياسية واألحزاب المتضررين السابقين االئتالف أعضاء مع الحوار مواصلة

 في كذلك المؤتمر رغبي وقد. البالد في االقتصادي للنمو مواتية بيئة وخلق السياسي االستقرار

 وتشجيع أخرى وآليات امبياج لىإ الفني لدعما فريق خالل من للمفوضية المستمر بالعمل اإلشادة

 .امبيالج المستمر دعمها
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 عملية تسهيلل األطراف المالية بذلتها التي الجهود تعزيز يشهد الساحلو مالي في الوضع اليزال .118

 نفسه الوقت في البالد تواجه. الجزائر عملية عن المنبثق مالي، في والمصالحة السالم اتفاق تنفيذ

 .الطائفي والعنف ةاإلرهابي الهجمات في زيادة

 لحل المالية األطراف مع التشاور والساحل بمالي المعني األفريقي لالتحاد السامي الممثل واصل .119

 الدولة رئيس بين 2019 فبراير 26 المنعقد في جتماعاال ساعد. الحوار إلى العودة وضمان الخالفات

 السياسية اإلصالحات حول للحوار الطريق ومهد التوترات، فتيل نزع على المعارضة وزعيم

 إلى والساحل، ماليب المعني األفريقي لالتحاد السامي الممثل بذلها التي الجهود ساهمت. والمؤسسية

 وأعقب. 2019 أبريل 22 في جديد وزراء رئيس تعيين في ،األخرى الرئيسية الفاعلة الجهات جانب

 هذا بعد. 2019 مايو 2 في ئاسيةالر واألغلبية الجمهورية المعارضة بين سياسي اتفاق توقيع ذلك

 إحدىوكانت . 2019 مايو 5 في الجمهورية، المعارضة شملت شاملة، حكومة تشكيل تم االتفاق،

 التحديات معالجةل الشامل الوطني الحوار عقد هي الجديدة لحكومةا طريق طةارلخ الرئيسية النقاط

 ذلك في بما الرئيسية، الوطنية بالقضايا قيتعل فيما توافقية حلول إليجاد والسعي البلد، تواجه التي

 من والشمالية الوسطى األجزاء في واألمن السالم اتفاق وتنفيذ والمؤسسية، السياسية اإلصالحات

 قيادة في مهمتهم تتمثل الذين الميسرين من فريقًا الجمهورية رئيس عيِّن الصدد، هذا وفي. البالد

 .شامل حوار

 في األولويةذات  لمجاالتل المنقحة الجديدة الطريق خارطة اعتماد مثل بالفعل التقدم بعض تسجيل تم .120

 الشرطة بشأن نصوص اعتمادو االتفاق؛ متابعة للجنة والثالثين السادسة الجلسة في 2019 يوليو 12

 من لالختصاصات التدريجي النقل بشأن مرسوم اعتمادو الوطني؛ الوفاق قانون وإصدار اإلقليمية؛

 لتفعيل المخصصة ألموالل الفعال توفيرالو المستويات، جميع على المؤقتة اتالسلط تفعيل أجل

 ومراقبة وتنظيم إلنشاء األساسية المبادئ قانون اعتماد أيضا تم ذلك، إلى إضافة. المؤقتة السلطات

 .المنطقة هذه لتفعيل تنمية صندوق وإنشاء الشمالية المناطق تنمية منطقة

 منح طرائق بشأن مرسوم مشروع اعتماد تشمل أيضا، مكاسب ققتتح واألمن، الدفاع مجال وفي .121

 الدولة؛ سلك في الموقعة الحركات في السابقين المقاتلين تصنيف وإعادة القيادة وظائفو الرتب؛

 مع إدماج اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع عملية تسريعو واألمن؛ المسلحة القوات في خاصة

 في المسلحة الجماعات إلى انضموا الذين الوطنية المسلحة القوات نم السابقين الفارين من 668

 من عنصر 1000 من أكثر تدريب من االنتهاء الموقعة؛ الحركات بين االشتباكات من الحدو ؛2012

 وإعادة والتسريح السالح نزع عملية تسريع من كجزء المصنفة اآللية التشغيلية للتنسيق وحدات

 .مالي في واألمن الدفاع واتق في موإدماجه اإلدماج،

 بعض تواجه مالي في والمصالحة مالسل اتفاق تنفيذ عملية تزال ال اإلنجازات، هذه من الرغم على .122

 بسبب البالد شمال في اإلدارة نشر وإعادة المحلية السلطات إلى األموال تحويل وهي التحديات،

 كالً  استهدفت التي اإلرهابية للهجمات يفتكث هناك كان كما. المناسبة المالية الخدمات وغياب األمن

 األبعاد المتعددة المتكاملة المتحدة األمم بعثة) الدولية والقوات البالد في واألمن الدفاع قوات من

 والسكان( الخمسة الساحللمجموعة دول  المشتركة قوةالو وبرخان مالي، في االستقرار لتحقيق

 بالهجمات كوليكورو، فيها بما ،أيضا الجنوبية المناطق تأثرت. الوسطى المنطقة في سيما ال المدنيين،

 بين النزاعات تكثيف في يتمثل آخر رئيسي تحد   هناك. بالتقرير المشمولة الفترة خالل اإلرهابية

 دوراتالب تميزت التي الطائفية النزاعات هذه تسببت. البالد وسط في دوجون، وصيادي بيوله جماعة
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 وأوغوساجو كولوغون في كبيرة مادية أضرار إلى وأدت الضحايا، ئاتمسقوط  في ية،االنتقام

 .ويورو وغانغافاني دا وسوبان

 الطوائف بين للعنف للتصدي مالي حكومة تبذلها التي الجهود إلى اإلشارة تجدر ذلك، غضون وفي .123

 حاسمةال التدابير شملت ذلك، على عالوة. الجمهورية رئيس زيارة سيما وال الوسطى، المنطقة في

 مالي وسط في األزمات إدارة سياسات إطار يحدد مرسوم اعتماد الوضع، هذا مع للتعامل األخرى

 الرئيس الوسطى، للمنطقة الجمهورية لرئيس سام ممثل تعيينو اإلطار؛ لهذا الرسمي واإلطالق

 المنطقة، إلى الوزراء رئيس بها قام عديدة زياراتو تراوري، ديونكوندا البروفيسور لمالي، السابق

 المنطقة فيالمحلية  المجتمعات بين العدائية األعمال لوقف اتفاقية توقيعو والدرك، الجنود ونشر

 نزع لبرنامج مركز وإطالق ،البرلمان أعضاء بها يقوم زيارة أول وهي الوزراء، رئيس برئاسة

 .السالح

 توماني أمادو السابق الرئيس بحضور ،2019 أكتوبر في أخيًرا الوطني الحوار إدراج تنظيم تم .124

 لجنة رئيس الجزائر، خارجية وزير قام جانبه من. للغاية مشجعة ونتائج دةيج بمشاركة توري،

 واألمن مالسل مفوض بحضور 2020 يناير 19 في باماكو، في الجلسة بتنظيم السالم، اتفاق متابعة

 وتقديم االتفاق تنفيذ الةح لمراجعة جيدة فرصة االجتماع كان. والشركاء الضامنةالجهات  وممثلي

 .أفضل بشكل السالم اتفاق تنفيذ في األطراف جميع قبل من االستثمار لتجديد الالزمة التوصيات

ً  تأثراً  وغينيا ديفوار كوت جمهوريتي في السياسية األوضاع تأثرت نفسه، الوقت وفي .125  شديدا

 على تؤثر زالت ما التي المستمرة تالنزاعا إلى بالنظر ذلك، من أكثر. المقبلة الرئاسية باالنتخابات

المستقلة  اللجنة وصالحيات بالتشكيل التحديات تتعلق ديفوار، كوت في. البلدين هذين في الناخبين

 من موجات هناك كانت. الدستور مراجعة احتمال حول المخاوف تدور غينيا، في. اتالنتخابل

 رئيس نظم فاسو، بوركينا في. اهرينوالمتظ الشرطة بين عنيفة اشتباكات عن أسفرت االحتجاجات

 توافق إلى التوصل أجل من 2020 لسنة الرئاسية االنتخابات ضوء في سياسيًا حواًرا الجمهورية

 .األمنية األزمة إدارة بشأن اآلراء في وطني

 الدفاع قوات على ذلك في بما مسبوقة، غير إرهابية لهجمات هدفًا والنيجر ومالي فاسو بوركينا تعد .126

 للجماعات إضافية وأسلحة وسائل إلى يشير مما اإلصابات، من اليع المستوى وتخلف منواأل

 المجتمعات نسيج وإزعاج تقويض أجل من الطائفي العنف باستغالل التطورات هذه تقترن. اإلرهابية

 ضرورة الساحل بلدان مع التضامن وتجديد مناسبة استراتيجيةوضع و التكيُّف يعد. ذاته المحلية

 في أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة عقدتها التي واجادوجو قمة قرارات مع شيااتم ،ملحة

 لمدنيينل العشوائي قتلالو هجماتها اإلرهابية الجماعات وتواصل. 2019 ديسمبر في وأبوجا سبتمبر

ً  النازحين مخيمات إلى للمدنيين جماعي نزوح مع طفالاأل واختطاف مجلس السلم  رحب .داخليا

 إلى الوصول بشأن باماكو بإعالن ،2019 ديسمبر 13 في المنعقدة 901الـ جلسته في ،واألمن

 ،2019 نوفمبر 29 في اعتماده تم الذي المحلية، المجتمعات بين والنزاعات الدائرة الطبيعية الموارد

مجلس  طلب كما. األفريقي لالتحاد الوزاري االجتماع اعتمده الذي النحو على مالي، باماكو، في

 14 و 13 الفقرتين وخاصة باماكو، إعالن في الواردة التوصيات تنفيذ المفوضية من السلم واألمن

 .منتظم بشكل المجلس وإحاطة اإلعالن من

 النحو، هذا على. اإلقليمي األمن مبادرات لدعم جهود بذل اإلفريقي االتحاد يواصل السياق، هذا وفي .127

 حكومة مع بالشراكة إقليمية دراسية حلقة ة بمالي ومنطقة الساحلبعثة االتحاد األفريقي المعني نظمت
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 من وكجزء ذلك، عالوة على. الحدود أمن حول االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقياو مالي

 الساحلبلدان  مجموعة والية مجلس السلم واألمن جدد ،الخمسة الساحلبلدان  مجموعة لدعم هاجهود

 تحسين سبل الستكشاف مالي إلى تقييم بعثة ونشر ،المشتركة الجنسيات عددةمتال العمل وفرقة الخمسة

منطقة و ماليالمعني ب األفريقي لالتحاد السامي الممثل قام. القوة هذه في األفريقي االتحاد مساهمة

 المحلية السلطات مع ناقش حيث وموريتانيا فاسو وبوركينا النيجر في الحقائق لتقصي ببعثات الساحل

بعثة  نظمت اإلقليمي، التعاون تعزيز سياق في. واألمني السياسي الوضع الفاعلة الجهات لفومخت

 عملية ا حولاجتماع األفريقي االتحاد ومفوضية االتحاد األفريقي المعنية بمالي ومنطقة الساحل

 .الساحل استراتيجيات لتنسيق الوزاري لمنبرل اواجتماع نواكشوط

 اإلرهابية الهجمات بسبب للسكان نزوحا الساحل منطقة شهدت العامة، يةاإلنسان بالحالة يتعلق فيما .128

 .الطوائف بين والعنف

 الهجمات بسبب فقدتها التي األرواح في الساحل لبلدان تعازيه عن أن يعرب يرغب المؤتمر قد .129

 لخال من األفريقي التحادل المستمر الدعم وتقديم الطوائف بين العنف حوادث من وغيرها اإلرهابية

 ية،اإلرهاب عمالاأل استمرار إزاء قلقه عن أن يعرب يرغب المؤتمر قد. وبرامجه أجهزته مختلف

 قد. الساحل منطقة في للحدود العابرة والجريمة ،أنواعه بجميع واالتجار أعمال قطع الطريق، ونمو

 أجل من ة،الوطني المصالحة واستمرار القانون، سيادة احترام أن يدعو إلى أيًضا يرغب المؤتمر

 قد .2020 عام في مصداقية وذات سلمية انتخابات تنظيم وتسهيل الرشيد والحكم الديمقراطية تعزيز

 الشامل الوطني الحوار في المحرز التقدم على المالية باألطراف اإلشادة في يرغب المؤتمر

 اتفاق تنفيذ ارإط في ،المحلية المجتمعات بين الثقة تبني التي اإلصالحات مواصلة على وتشجيعها

 إلى أن يدعو كذلك يرغب المؤتمر قد. الجزائر عملية عن المنبثق مالي، في والمصالحة مالسل

 لدول االقتصادية المجموعة مبادرات ذلك في بما اإلقليمية، للمبادرات والدعوة الدعم جهود مواصلة

 بتقديم تعهد مع التمويل تعزيز خالل من الساحل، منطقة في اإلرهاب انتشار لمكافحة أفريقيا غرب

 في يرغب المؤتمر قد. 2019 سبتمبر 14 في عقدت التي وواجادوج قمة خالل أمريكي دوالر مليار

 الذي المحلية المجتمعات بين والنزاعات الطبيعية الموارد إلى الوصول بشأن باماكو بإعالن الترحيب

 الوزاري االجتماع اعتمده الذي النحو على مالي، باماكو، في ،2019 نوفمبر 29 في اعتماده تم

 .األفريقي لالتحاد

 واألمن للسلم المنظومة األفريقية إطار في المواضيعية رابعا. القضايا

 الجاهزة األفريقية القوة تفعيل نحوالمحرز  التقدم ألف. 

 مجلس السلم واألمن شدد ،2018 سبتمبر 20 المنعقدفي 785الـ اجتماعه في أنه إلى اإلشارة تجدر .130

القوة  مع القوة األفريقية لالستجابة الفورية لألزمات مواءمة بعملية المفوضية تعجيل ضرورة لىع

وأصدر توجيها  ،695 و 679 مقرري المؤتمر رقم وروح لنص التام االمتثال مع األفريقية الجاهزة

 الطريق خارطةو الزمنية الجداول ذلك في بما المناسبة، التوصيات لتقديم العسكرية األركان لجنة إلى

القوة األفريقية  تنسيق تواجه التي التحديات على التغلب كيفية حول مجلس السلم واألمن لتوجيه

مجلس السلم  اعتمد ذلك، على عالوة. القوة األفريقية الجاهزة إطار ضمن لالستجابة الفورية لألزمات

 اقترحت كما زمنية جداول مع طريق خارطة ،2019 يناير 9 في المنعقدة 821الـ جلسته في واألمن

 مع الوثيق بالتعاون ،المفوضية مجلس السلم واألمن وجه السياق، هذا فيو. العسكرية األركان لجنة

 :التالي النحو على العسكرية، األركان لجنة
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 يناير شهر نهاية يتجاوز ال موعد في ،تقدير خطابات األفريقي االتحاد مفوضية ترسل أن ينبغي -

 القوة األفريقية لالستجابة الفورية لألزمات في المتطوعة البلدان/ لدولا جميع إلى ،2019

 إلتاحة ووسائل طرق إيجاد على أيًضا اوتشجيعه القارة، في واألمن مالسل تعزيز في لمساهماتها

 ؛منها بكل الخاص اإلقليمية اآلليات/ اإلقليمية االقتصادية المجموعات أصولها لتستفيد منها

 األطر جميع مراجعة األفريقي، لالتحاد القانوني المستشار مكتب خالل من ة،المفوضي على يجب -

والدول المتطوعة في القوة األفريقية لالستجابة الفورية  اإلفريقي االتحاد بين القائمة القانونية

 ؛2019 مارس بحلول ،مجلس السلم واألمن إلى تقرير وتقديم لألزمات

 بحلول واألمن، مالسل إدارة داخل القوة األفريقية الجاهزة هيكل تنشيط إعادة المفوضية على يجب -

 المناسب؛ وظيفيال فيصوالتو ينالمناسب الموظفين توفير مع ،2019 مايو 31

 بين ،2019 يونيو نهاية يتجاوز ال موعد في تنسيق،لل ااجتماع المفوضية تعقد أن ينبغي -

 ،قوة األفريقية لالستجابة الفورية لألزماتال و للقوة األفريقية الجاهزة تخطيطال وخاليا المفوضية

 وحلها، وإدارتها النزاعات لمنع اإلقليمية واآلليات اإلقليمية االقتصادية المجموعات إلى باإلضافة

 ذات مجلس السلم واألمن بيانات عن فضالً  ،695 و 679 مقرري المؤتمر رقم تنفيذ حول

 الصلة؛

 يونيو بحلول األفريقي والمنظمات، لالتحاد دوليينال الشركاء جميع إخطار المفوضية على يجب -

 ؛القوة األفريقية الجاهزة في القوة األفريقية لالستجابة الفورية لألزمات دمج بشأن ،2019

 2020 فبراير في للمؤتمر والثالثين الثالثة العادية الدورة إلى تقريراً  المفوضية تقدم أن يجب -

 .القوة األفريقية الجاهزة في لالستجابة الفورية لألزماتالقوة األفريقية  مواءمة استكمال حول

 جدول مع المصفوفة إعداد العسكرية األركان لجنة منطلب مجلس السلم واألمن  ذلك، عالوة على .131

مجلس السلم  رؤساء علىيتعين و الطريق، لخارطة والرصد التنفيذ مسؤولية إلى باإلضافة زمني،

 ةشهري مرحلية تقديم تقارير المفوضية، مع بالتنسيق ،2019 ليويو إلى يناير من األشهر فيواألمن 

القوة األفريقية لالستجابة  موائمة حولمجلس السلم واألمن ل رئاستها فترة خالل المحرز التقدم عن

 ،المفوضية من بدعم الرؤساء، هؤالء قدم. القوة األفريقية الجاهزة إطار في الفورية لألزمات

مجلس السلم  أعرب ،معلومات مستكملة هذه في. أعاله المذكورة الفترة خالل معلومات مستكملة

 .المصفوفة تنفيذ وتيرة بطء إزاء قلقه عن باستمرارواألمن 

 المفوضية أبلغت ،2018 أغسطس 20 في لمجلس السلم واألمن المنعقد 870الـ االجتماع خالل .132

 األفريقية لالستجابة الفورية لألزماتفي القوة  المتطوعة الدول دفاع وزراء بأنمجلس السلم واألمن 

 االتفاقو للتناقش ،2019 سبتمبر 2 إلى أغسطس 31 من أفريقيا، جنوب بريتوريا، في سيجتمعون

القوة األفريقية لالستجابة الفورية  موائمة إلى يدعو الذي ،718 المؤتمر رقم مقرر تنفيذ بشأن

 نظم ،2019 سبتمبر شهر خالل ذلك، إلى ةباإلضاف. القوة األفريقية الجاهزة إطار في لألزمات

القوة األفريقية لالستجابة  تنسيق إثارة خالله تم المفوضية رئيس مع تفاعليًا نقاًشامجلس السلم واألمن 

 المفوضية رئيس قدم. مجلس السلم واألمن بواسطة القوة األفريقية الجاهزة إطار في الفورية لألزمات

 .التنسيق مليةع تسريع ضرورة على ووافق اردود
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 في اجتماعهم لألزمات الفورية لالستجابة األفريقيةالقوة  دفاع وزراء عقد نفسه، الوقت وفي .133

 لتنفيذ عمليةال سبلال حول وتداولوا ،2019 سبتمبر 3 إلى أغسطس 31 من أفريقيا، جنوب بريتوريا،

القوة  مواءمة بشأن نمجلس السلم واألم وبيانات الصلة ذات مقررات المؤتمر في الواردة األحكام

 إعالنًا االجتماع اعتمد. القوة األفريقية الجاهزة إطار في لألزمات الفورية لالستجابة األفريقية

القوة  إطار في المواءمة إجراء في لألزمات الفورية لالستجابة األفريقيةالقوة  لتوجيه طريق وخارطة

 الفورية لالستجابة األفريقيةالقوة  إنهاء على الطريق خارطة تنص أساسي، بشكل. األفريقية الجاهزة

للقوة  اجتماع عقد إلى الحاجة إلى اإلعالن أشار ذلك، على عالوة. 2020 يونيو 30 بحلول لألزمات

 الدورة هامش على والحكومات، الدول رؤساء مستوى على لألزمات الفورية لالستجابة األفريقية

 .2020 فبراير 10 و 9 يومي عقدت  سالتي  االتحاد لمؤتمر والثالثين الثالثة العادية

 لوضع جهودها المفوضية بدأت ،األفريقية الجاهزة للقوة الكامل التشغيل نحو لجهودها مواصلة .134

/ اإلقليمية االقتصادية المجموعات-األفريقي التحادل المفاهيمية مذكرةال مشروع على األخيرة اللمسات

 التحادا لجنة اجتماع توجيهات حسب األفريقية الجاهزة القوة ونشر تفعيل بشأن اآلليات اإلقليمية

 أديس في ،2018 أكتوبر 12 في عقدت التي واألمن، السالمةو للدفاع المتخصصة الفنية األفريقي

 .أبابا

 ،مجلس السلم واألمن قبل من إليها الموكلة لمهمةل اتنفيذ لجنة األركان العسكرية أجرت ،جانبها من .135

 و 11 يومي ،الكاميرون دواال، في القارية للقوة األفريقية الجاهزة اللوجستية عدةقاال إلى ميدانية بعثة

 استخدام كيفية بشأن المشورة وتقديم القاعدة في المخزنة المعدات ظروف لتقييم ،2019 أبريل 12

مجلس السلم  هاأقر توصيات، يتضمن تقريراً  لجنة األركان العسكرية قدمت العودة، عند. المعدات

اللوجستية  مستودعاتال نشاءإل جهودها المفوضية واصلت نفسه، الوقت في. العاجل للتنفيذ منواأل

 القوة األفريقية الجاهزة لعمليات الكاملة التحتية البنية توفير بهدف للقوة األفريقية الجاهزة اإلقليمية

القارية  اللوجستية عدةقالل إضافي دعم تقديم األفريقي االتحاد في األعضاء الدول تواصل. المستقبلية

 .الخاصة انفقته على موظفين إعارة طريق عن

 في خاصة ،القارية اللوجستية قاعدةال في المدربين تدريب إلجراء برنامًجا أيًضا المفوضية بدأت .136

 تم أنه أيضا إبراز ينبغي كما. الصلة ذات األخرى والجوانب ،المعدات وصيانة ،األصول إدارةمجال 

 ذات الوثائق على التوقيع بعد ،القوة األفريقية الجاهزة في والمراقبة واالتصال لقيادةا اتترتيب تبسيط

 جنوب جمهورية في الدفاع ووزير اسماعيل شرقي، السفير واألمن السالم مفوض قبل من الصلة

القوة  التبسيط هذا سيمكِّن. 2019 أغسطس في ،نغاكوال-معالي نوسيفيوي نولوهاندو مابيسا إفريقيا

للقوة  الجاهزة اإلقليمية واأللوية اإلفريقي االتحاد مقر تربط بطريقة العمل من فريقية الجاهزةاأل

المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، المجموعة  ،القوة الجاهزة لشرق أفريقيا) األفريقية الجاهزة

 (.قية لشمال أفريقيااالقتصادية لدول غرب أفريقيا، مجموعة تنمية الجنوب األفريقي، القدرة اإلفري

 وسياسة السالم دعم عملياتفي  نضباطاالو سلوكالب المتعلقة األفريقي االتحاد سياسة أصبحت .137

 اآلن ،السالم دعم عملياتفي  ينالجنسي واالنتهاك االستغالل ومكافحة منع بشأن األفريقي االتحاد

 تنفيذ أفراد عمليات دعم السالم مانبض األفريقي االتحاد التزام السياستان هاتان تبرز. للتطبيق جاهزة

 حقوق قانونو الدولي اإلنساني القانون واحترام ،واالنضباط السلوك معايير ألعلى وفقًا ممهامه

 األفريقي، لالتحاد السالم دعم عمليات عقيدة مشروع المفوضية وضعت ذلك، على عالوة. اإلنسان

 واألمن والسالمة لدفاعل المتخصصة الفنية للجنة ةعشر ةالثاني ةالعادي الدورة إلى تم تقديمه والذي
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 استجابة في التآزر ضمانل هذاويأتي . 2019 ديسمبر 19 إلى 15 من مصر، القاهرة، في المنعقدة

 والسالمة لدفاعل المتخصصة الفنية لجنةال أصدرت الصدد، هذا في. النزاعات إلدارة األفريقي االتحاد

 مشروع في وإدراجها األعضاء الدول من المدخالت نم مزيد على لحصولتوجيهات لواألمن 

 والسالمة لدفاعل المتخصصة الفنية لجنةة لالمقبل ةالعادي الدورة خالل من النظر لمزيد العقيدة،

بالقوة األفريقية  الخاصة للعمليات الجديد المفهوم صياغة واألمن مالسل إدارة أكملت كذلك،. واألمن

 واألمن في والسالمة لدفاعل المتخصصة الفنية لجنةال اجتماع إلى ًضاأي تقديمه تم والذي ،الجاهزة

الجاهزة للقوة  اإلقليمية واأللوية اإلفريقي االتحاد يواصل المستمرة، التطورات هذه مع لذلك،. القاهرة

 انتظارها طال استراتيجية خطوة وهي ،القوة األفريقية الجاهزة نشر قابلية تعزيز األفريقية الجاهزة

 .النزاعات من خالية القارة لجعل أفريقيا جهود في

 اآلليات/ اإلقليمية االقتصادية المجموعات مشاركة أهمية على باستمرار مجلس السلم واألمن أكد .138

القوة األفريقية  إطار في الناجحة، النشر عمليات مراعاة مع التمرين، هذا في كامل بشكل اإلقليمية

( بعثة الجنوب األفريقي الوقائية في مملكة ليسوتو) ليسوتو في ديداً وتح القارة من أجزاء في ،الجاهزة

بعثة المجموعة االقتصادي لدول غرب ) امبياج فيو ،مجموعة تنمية الجنوب األفريقي ق بل من

( بيساو غينيابعثة المجموعة االقتصادي لدول غرب أفريقيا في ) بيساو غينيا وفي ،(أفريقيا في جامبيا

 نشر قابلية هذه النشر عمليات أظهرت الواقع، في. إفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة قبل من

 حاالت في اإلنقاذ وعمليات والتدخل النزاعات لمنع نشوب حيوية كأداة القوة األفريقية الجاهزة

 .اإليبوال فيروس تفشي مثل األوبئة تفشي مكافحة عمليات ودعم الكوارث

 الكامل التشغيل أجل من متواصلة جهود من بذلهي لما س السلم واألمنبمجل أن يشيد المؤتمر رغبي قد .139

القوة  لتنسيق االستراتيجي التوجيه توفير استمرار ذلك في بما ،هاونشر للقوة األفريقية الجاهزة

أن  أيًضا المؤتمر رغبي قد. القوة األفريقية الجاهزة إطار ضمن األفريقية لالستجابة الفورية لألزمات

 بالمقررات المستمر اللتزامها القوة األفريقية لالستجابة الفورية لألزمات دول المتطوعة فيبال يشيد

 رغبي قد. التنسيق عملية إلنجاز مجلس السلم واألمن وبيانات المؤتمر عن الصادرة الصلة ذات

 عملية تسريع إلى األفريقية لالستجابة الفورية لألزمات المتطوعة في القوة دولال أن يدعو المؤتمر

 وقت أقرب في ،القوة األفريقية الجاهزة إطار في األفريقية لالستجابة الفورية لألزمات القوة تنسيق

 السياساتمختلف  تطوير في بذلتها التي للجهود بالمفوضيةأن يشيد  كذلك المؤتمر رغبي قد. ممكن

 إنشاء نحو وكذلك سالم،ال دعم لعمليات ةالجديد العقيدة وخاصة ،القوة األفريقية الجاهزة لتفعيل

أن يشيد باأللوية  أيًضا المؤتمر رغبي قد. للقوة األفريقية الجاهزة اإلقليمية اللوجستية مستودعاتال

 .للنشر االستعداد لضمان المستمرة لجهودعلى ا للقوة األفريقية الجاهزة الجاهزة اإلقليمية

 ة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعاتدإعا باء.

 اإلعمار إعادة مجال في الجهود تعزيز ،مجلس السلم واألمن لبيانات تنفيذاً  ،المفوضية اصلتو .140

 البلدان من العديد بأن االعتراف استلهمت من ذلك، من واألكثر. النزاعات انتهاء بعد والتنمية

 الذي األمر ،النزاع بعد ما وضع إلى للوصول الصحيح الطريق على تسير بالنزاعات المنكوبة

 االجتماعي االنتعاش وتحقيق السالم لتعزيز البلدان لتلك األفريقية القارة من ثابتًا دعًما يتطلب

 .واالقتصادي

 إلى اإلشارة تجدر ،النزاعات انتهاء بعد والتنمية اإلعمار إلعادة األفريقي االتحاد بمركز يتعلق فيما .141

 وحكومة األفريقي االتحاد ةمفوضي وقِّعت أسوان، منتدى هامش على ،2019 ديسمبر 11 في أنه
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 بعد والتنمية اإلعمار إلعادة األفريقي االتحاد مركز استضافة اتفاقية على العربية مصر جمهورية

 الخامسة العادية الدورة عن الصادر 1058 المقرر مع شيااتم نفسه، الوقت وفي. النزاعات انتهاء

 اإلفريقي االتحاد مفوضية من لبدء العمل فريق نشر تم ،2019 يوليو في التنفيذي للمجلس والثالثين

 الحكومة مع النظر وجهات البعثة تبادلت. 2019 ديسمبر 19 إلى 15 من المركز تفعيل في لإلسراع

 مشاوراتهما الجانبان واصل التقرير، هذا عند استكمال. المركز جوانب مختلف حول المصرية

 للجنة الممثلين الدائمين الفرعية اللجنة لتتداو ذلك، على عالوة. للمركز السريع التفعيل لضمان

 التي قدمتها المقترحات وأقرت المركز تشغيلمسألة  2020 يناير 15 في لإلصالحات الهيكلية

 توظيفعملية  إطالق عن فضالً  المركز، ورؤية ووالية هيكل مثل األفريقي، االتحاد مفوضية

 .2020 فبراير في االتحاد يمنحها مؤتمرس التي الموافقة أساس على الموارد، وتعبئة العاملين

 ةاألفريقي كزاللمر الدعم تقديم لمفوضيةا اتصال مكتب يواصل ،الديمقراطية الكونغو جمهورية في .142

 الشرقي الشمالي الجزء في إيبوال فيروس تفشي كثب عن يتابع الذي والوقاية منها األمراض لمكافحة

 .البالد في واالستقرار سالمعلى السالم   المرضالذي يشكله  التهديد إلى بالنظر البالد، من

مجلس  إلى الحكومة قدمته لطلب استجابةً  فنيال دعمال فريق نشر من المفوضية تمكنت ،جامبيا في .143

 إلى الفنية االحتياجات تقييمل األفريقي التحادا بعثة إجراء وبعد ،2017 مارس 29 في السلم واألمن

بإعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد  المعنية اإلداراتين ب ةالمشترك العمل فرقة إطار في البلد

 في الفنية الخبرةإلى جامبيا  فنيال دعمال فريق قدم ،نشره منذ. 2017 مايو 19 إلى 13 من ،النزاعات

 األمن مستشار مكتب هيكلةو ،عليها والمصادقة اعتمادها تم التي الوطني األمن سياسة إعداد

 التدريب كتيبات ووضع ،امبيةالج المسلحة القوات تنظيم إعادةو ،الدفاع وزارة يكلةه إعادةالوطني، و

 فنيال دعمال فريق والية بتمديد المجلس قام .العسكري المدني التعاون تحسين فضال عن والعمليات،

 السياسات إطار تنفيذ إطار وفي. 2020 أغسطس في تنتهي شهًرا 12 مدتها إضافية لفترةإلى جامبيا 

. 2018 ديسمبر 14 إلى 12 من بانجول في تشاوريا حواًرا المفوضية نظمت ،إلصالح قطاع األمن

 االنتقالية والعدالة األمن قطاع وإصالح القانون سيادة دمج تعزيز" موضوع تحتالحوار  هذا عقد

 ارالحو تقرير إصدار تم ".2020 بحلول البنادق إلسكات دروس: االستقرار تحقيق جهود في والحكم

 الدائمين الممثلين ضم الذي المستوى الرفيع اإلفطار اجتماع في 2019 أكتوبر 25 في التشاوري

إلى  فنيال دعمال فريق في بأفراد المساهمة األعضاء والدول مجلس السلم واألمن، في األعضاء للدول

 والخبراء ،المفوضية ومسؤولي ،اآلليات اإلقليمية/ اإلقليمية االقتصادية والمجموعات ،جامبيا

 إصالح لعمليات الوطنية القيادةضعف  مثل تحديات أخرى، أمور بين من التقرير حدد. والشركاء

 ،األمن قطاع إلصالح شامل فهم إلى واالفتقار االستراتيجي، التنسيقضعف و األمن، قطاع

 .ينالمستدام ييموالتق الرصد قدرات إلى واالفتقار المتكاملة، للن هج والفوائد التكاليف تحليل وضرورة

التي تواجه  تحدياتال جوهر هو واألمن الدفاع قطاعي إصالح بأن الحكومة أقرت ،بيساو غينيا في .144

 في اإلدماج وإعادة والتسريح السالح ونزع األمن قطاع بإصالح راسخا التزاما وقدمت ،البلد

 االضطالع المفوضية واصلت فقد لمدغشقر، بالنسبة أما. 2020-2015 للفترة اإلنمائية أولوياتها

 فتيل لنزع 2019 مايو في الرئاسية االنتخاباتإجراء  بعد السياسية المفاوضات في وفعال حاسم دورب

 فرقة إطار في تقييم بمهمة المفوضية اضطلعت ،المحرز التقدم لتعزيز جهودها إطار فيو. التوترات

 مايو في ة في مرحلة ما بعد النزاعاتبإعادة اإلعمار والتنمي المعنية اإلدارات بين المشتركة العمل

 مدغشقر في إصالح قطاع األمن عملية وفرت األفريقي، االتحاد من وبدعم ذلك، على بناءً . 2019
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 الرئيسيين الوطنيين المصلحة أصحاب بين والسياسية األمنية التحديات حول للمناقشات منتظًما منبًرا

 .2014 عام منذ

 تقديم في والساحل، مالي في بعثتها خالل من ،المفوضية نجحت ،مالي حكومة من طلب على بناءً  .145

 خالل البالد فيوإصالح قطاع األمن   اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع لعمليات الفنية المساعدة

 السالح نزع في مجال خبير المفوضية نشرت ،2018 نوفمبر فيو. بالتقرير المشمولة الفترة

 والتسريح السالح نزع تسريع برامج تنفيذ لدعموإصالح قطاع األمن  /اإلدماج وإعادة والتسريح

. التشغيلي التنسيق آلية خالل من ،الوطني واألمن الدفاع قوات تشكيل إعادة نحو اإلدماج وإعادة

 وإعادة والتسريح السالح لنزع الوطنية اللجنة أطلقت ،2018 نوفمبر 6 في ذلك، على عالوة

 المتكاملة المتحدة األمم وبعثة ،تحاد األفريقي المعنية بمالي ومنطقة الساحلبعثة اال من بدعم اإلدماج،

 السالح ونزع تسريحال عملية اآلخرين، الدوليين والشركاء مالي في االستقرار لتحقيق األبعاد المتعددة

 بعثة االتحاد حاليًا المفوضية تدعم الساحل، منطقة في. المعجلة وعملية مدمجة اإلدماج وإعادة

. الساحل لمنطقة اإلفريقي االتحاد إستراتيجية مراجعة في األفريقي المعنية بمالي ومنطقة الساحل

 من تشاد، بحيرة لحوض اإلقليمي االستقرار تحقيق ستراتيجيةال وفقًا المصممة االستراتيجية، تتألفو

 .والتنمية والحكم األمن هي ،ركائز ثالثة

 الصومال جمهورية دعم المفوضية واصلت بالتقرير، ةالمشمول الفترة خالل ذلك، على عالوة .146

 التحديات من الرغمب الدولة، بناء أولويات وتنفيذ السالم بناء إلى الرامية جهودها في االتحادية

 .العديدة

 تنفيذ المفوضية دعمت لتنمية،المعنية با الدولية الحكومية الهيئة مع بالشراكةو ،السودان جنوب في .147

 إلى إضافة. 2018 سبتمبر 12 في الموقع السودان جنوب جمهورية في النزاع لحل المنشط االتفاق

 في جوبا في االتصال مكتب إلى "FemWise" شبكة من في مسائل الجنسين خبراء نشر يعد ذلك،

 موالسل السياسي الحوار في المرأة مشاركة لتعزيز المفوضية نية على إضافيًا دليال 2019 أكتوبر

 ومرافقوالمطاعم  لسكنل متنوعة خيمة 140 بـ المفوضية تبرعت ،2019 مبرسبت 6 في. واألمن

 كشرط واحد وطني جيش لتشكيل الالزمة الموحدة القوات وتدريب مالاكز القوات لدعم التخزين

 .البلد في الدائم للسالم مسبق أساسي

 وشكل ،2019 أغسطس 17 في األطراف السودانية بين سياسي اتفاق إلى التوصل تم ،السودان في .148

البناء  إعادة أجل من المفوضية مساعدة تتطلب جديدة حقبة بداية بعد ذلك انتقالية حكومة إنشاء

 لالتحاد المختلطة العملية سحب سيتطلب ذلك، إلى إضافةً . والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات

 لتفادي ما بعد النزاعات البناء والتنمية في مرحلة إعادة أنشطة دارفور في المتحدة واألمم األفريقي

 لالتحاد الخاص المبعوث بقيادة المستوى رفيعة بعثة قامت ،2019 أغسطس وفي .النزاع انتكاس

 من نضالها في السودانية المرأة دعمل الخرطوم إلى بزيارة واألمن، موالسل بالمرأة المعني األفريقي

 شبكة من مسائل الجنسين خبراء نشر يعد نفسه، الوقت وفي .وشامل ديمقراطي حكم نظام إقامة أجل

"FemWise" المفوضية نية على آخر دليالً  2019 أكتوبر في الخرطوم في االتصال تبمك إلى 

 .واألمن موالسل السياسي الحوار في المرأة مشاركة لتعزيز

 الوساطة دعم وحدة جيم. 
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 محورا باعتبارها اعاتالنز نشوب لمنع أولوية أعطت قد األفريقية القارة أن إلى اإلشارة تجدر .149

 الوساطة جهود على أفريقيا في المتزايد للطلب واستجابة السياق، هذا في. اتباعه ينبغي رئيسيا

 األفريقي االتحاد مفوضية قامت الصلة، ذات اإلفريقي االتحاد مقررات وتنفيذ والمؤسسية المستدامة

 عدت  و ،واألمن مالسل إدارة داخل طةالوسا دعم وحدة تقع. 2019 مارس في الوساطة دعم وحدة بتفعيل

 الدعم توفير خالل من األفريقي لالتحاد الوساطة جهود وتعزيز لتنسيق المفوضية مستوى على هيكال

 حتى. األفريقي االتحاد يدعمهاو يقودها التي الوساطة لوحدة دعم الفني واللوجستي والتشغيلي الفني

 المعرفة إدارة في وخبير ،اتالسياس موظفي بيروك منسق، على الوساطة تتوفر وحدة دعم اآلن،

 .الوساطة في وخبير سياسي ومحلل الموارد، وتعبئة

 من األفريقي لالتحاد المؤسسية والقدرات الفنية المهارات تطوير في بالفعل الوساطة وحدة دعم بدأت .150

 والجدير. ساطةالو دعم/ الوساطةب المتعلقة الرئيسية للتحديات فعالية أكثر بشكل االستجابة أجل

 االقتصادية المجموعات ومع المفوضية داخل منتظم تنسيق وجود عدم تشمل التحديات أن بالذكر

 المجاالت مختلف في المتخصصة الوساطة على القدرة كفاية وعدم اإلقليمية، لياتاآل/ اإلقليمية

 .المعرفة إلدارة نظام وجود وعدم المواضيعية،

 لبناء مختلفة أدوات تطوير في الوساطة وحدة دعم شرعت عاله،أ المذكورة األهداف مع شيااتم .151

 الوساطة وحدة دعم صدقت التحديد، وجه على. والكتيبات الدراسية المناهج ذلك في بما القدرات،

 المجموعات مع عمل ورشة خالل لوساطةفي مجال ا المتقدم لتدريبل اإلفريقي التحادا كتيب على

 التحادا دليل تحديث بصدد وهي ،2019 يونيو منتصف في اإلقليمية تليااآل/ اإلقليمية االقتصادية

 االتحاد بقيادة وساطةال مبادراتل للتدريب الميسرين دليل وإعداد ،2014 لسنة لوساطةل األفريقي

 االقتصادية المجموعات مع السياسات وثائق تقاسم سيتمو. استراتيجية وخطة ودعمها، األفريقي

 .قليميةاإل لياتاآل/ اإلقليمية

 في اإلقليمية لياتاآل/ اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع آخر اجتماًعا الوساطة وحدة دعم نظمت .152

 اتساق لتعزيز العملية التدابير بشأن رئيسية استنتاجات عن أسفر مما ،2019 سبتمبر منتصف

 وأصحاب قليميةاإل لياتاآل/ اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع الوساطة جهود وتكامل وتنسيق

 ،الوساطة في مجال خبراءجاهزة لل مشتركة قائمة إنشاء إمكانية ذلك في بما اآلخرين، المصلحة

المشترك  تطويرالو ،للنزاعات مشتركال لفهمل مشتركال تحليلوال ،المعرفة دارةإل قاري نظام تطويرو

 الوساطة التي تواجه اتتحديال من التخفيف أجل من األفريقي االتحاد وسطاء لدعم ستراتيجياتال

 .السالم عمليات أثناء الموازية

 وحدة دعم أصدقاء مع شراكتها لتعميق جهود ببذل الوساطة وحدة دعم قامت ذلك، على عالوة .153

 نظمت الصدد، هذا فيو. اآلخرين المصلحة وأصحاب األوروبي واالتحاد المتحدة واألمم الوساطة

 في آخراجتماعا و 2019 مارس 14 في الوساطة دة دعموح أصدقاء مع اجتماًعا الوساطة وحدة دعم

 بزيارة الوساطة لدعم األفريقي التحادوحدة ا من وفد قاموعلى نفس المنوال، . 2019 يونيو 28

 عدد على واواتفق التآزر، أوجه حددوا حيث ،2019 أكتوبر في نيويورك في المتحدة لألمم تعريفية

إدارة  أقسام من وغيرها الوساطة وحدة دعم موظفو تلقى كما. المتبادل والدعم التعاون مجاالت من

أكاديمية فولك  مثل شركاء نظمها الخبرات وتبادل القدرات تعزيزل تدريبية دورات األمنو السلم

 األفريقي االتحاد وحدة لدعم الفنلندية األزمات إدارة ومبادرة ،الهولندي معهد كلينغدايلو ،برنادوت

 .لدعم الوساطة
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 فعال، بشكل الستخدامها والدعوة دعم الوساطة، وحدة تفعيل على بالمفوضية اإلشادة المؤتمر يود  قد .154

 األفريقي االتحاد يقودها التي الوساطة جهود لكافة والتشغيلي الفني الدعم تقديم في فصاعدا، اآلن من

 الجهود دعم إلى األفريقي االتحاد في األعضاء الدول دعوة في كذلك المؤتمر رغبي قد. يدعمهاو

 االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد بين والتكامل والتنسيق االتساق تعزيز إلى الرامية

 إدارة في النجاحات تحقيق أجل من لوساطة،ل هاآليات خالل من وخاصة اإلقليمية، لياتاآل/ اإلقليمية

 .هاحل أو إفريقيا في النزاعات

 األمن قطاع وإصالح ماجاإلد وإعادة والتسريح السالح نزع دال. 

 كأداة اإلدماج، وإعادة والتسريح السالح ونزع والحكم، األمن قطاع بإصالح األفريقي االتحاد يعترف .155

 واصلت بالتقرير، المشمولة الفترة خالل الصدد، هذا في. وحلها النزاعات نشوب لمنع حاسمة

 السالح نزعو األمن قطاع صالحإل بأنشطتها للقيام األعضاء للدول الفني الدعم تقديم المفوضية

 .اإلدماج وإعادة والتسريح

 من لمالي، المفوضية دعم يتألف. 2015 لسنة السالم اتفاق إطار في مالي لجمهورية الدعم تقديم تم .156

 فيو. الوطني لألمن استراتيجيتها في األمن قطاع إصالح إدراج من أساسي بشكل أخرى، أمور بين

 وإعادة والتسريح السالح نزع تنسيقل الوطني المكتب المفوضية تدعم الوسطى، أفريقيا جمهورية

 ورؤساء ،المسلحة والجماعات ،واألمن الدفاع قوات ممثلي توعية في األمن قطاع إصالح/ اإلدماج

 التركيز ينصبو. اإلدماج وإعادة والتسريح إلصالحا األمن/ قطاع صالحإل المركزية التنسيق هيئات

 السياسي االتفاق في عليها المنصوص المتخصصة المختلطة الوحدات ليشمل تفعي أن ضمان على

 أجل من قطاع األمن إصالحو اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع جوانب والمصالحة، للسالم

 .لالتفاق كليال تنفيذال

 الوطني الجيش قبل من اإلرهابية الشباب جماعة على العسكري الضغط أدى الصومال، وفي .157

 رداً و. الشباب حركة عن المنشقين أعداد زيادة إلى الصومال في األفريقي االتحاد بعثةو الصومالي

ً  الحكومة وضعت ذلك، على  نم للتأكد المنشقين لفحص الوطني المستوى على للهاربين برنامجا

 يجةنتو. ال أم للمجتمع تهديدًا يشكلون يزالون ال كانوا إذا وما اإلرهابية، الجماعة مع تعاملهمى مستو

 الفيدرالية الحكومة طلبت للهاربين، الوطني البرنامج خالل من الهاربين األطفال من المتزايد للعدد

 الدعم المفوضية قدمت الصدد، هذا فيو. األطفال لفرز إطار وضع دعم المفوضية من الصومالية

تسترشد  التي دةموحال تشغيلال إجراءات لوضع والمخابرات لألمن الصومالية الوطنية للوكالة الفني

 .معهم والتعامل منفصلينال اإلرهابيين المقاتلين عالج في الدعمفي إطار  األطفالبها عملية فرز 

ً المفوضية  تباحثت .158  القطاع صالحبرنامجها إل الديمقراطية في االتحادية إثيوبيا جمهوريةمع  أيضا

 ديسمبر في أبابا أديس في المصلحة أصحاب مختلف مع األول التشاوري االجتماع ع قد. األمني

 في التالية الخطواتذلك  وجهوسي. األولوية ذات الرئيسية العمل مجاالت تحديد تم حيث ،2019

 .المفوضية ستقدمه الذي الدعم

 لتحقيق اإلقليمية االستراتيجية وضمن تشاد، بحيرة حوض لجنة في األعضاء الدول دعم إطار في .159

 بعض مع العملورش  من سلسلة المفوضية عقدت حرام، وبوك من المتضررة المناطق في االستقرار

 العمل لفرقة المحدد الدعم ذلك في بما ،والمحاكمة للفرز استراتيجية وضع أجل من األعضاء الدول
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 األشخاص مع التعامل في موحدةال تشغيلال إجراءات وضع في الجنسيات متعددةال المشتركة

 .اإلرهابية حرام بوكو عةبجما المرتبطين

 الدعم هذا ساهم وقد. 2015 عام منذ مدغشقر في األمني القطاع إصالح عملية المفوضية دعمت ماك .160

 تعزيز أجل من السلطات مع اآلن المفوضية تعملو. البلد في االستقرار وتحقيق الوساطة عمليات في

 عقدت. بالمكتس الزخم على للحفاظ المبذولة الجهودفي إطار  األمني القطاع إصالح عملية تنسيق

 تأكيد إعادة إلى أدى مما حديثًا، المنتخبة الملغاشية السلطات لتوعية للخبراء اجتماًعا المفوضية

 .األمني القطاع إصالح بعملية االلتزام

 الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة انتشار مكافحة .هاء

 يمثالن إليها الوصولو المشروعة غير الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة توافر سهولة يزال ال .161

 إلى ؤديت توفرها سهولة ألن وذلك. القارة في اعاتالنز وتسوية السالم بناء لجهود رئيسيا تحديا

 في مجلس السلم واألمنقام . اعاتوالنز الخالفات لحل المسلح للعنف والجماعات األفراد لجوء

 الخفيفة واألسلحة غيرةالص األسلحة انتشارحول  ،2019 يوليو 18 في عقدةنالم 830الـ جلسته

الدراسة وللمفوضية  واألمن مالسل إدارة أجرتها التي الدراسةوبناء على  بها، واالتجار وتداولها

 الصغيرة تدفقات األسلحة خرائط رسم: األسلحة بوصلة" ناعنوب الصغيرة ألسلحةاالستقصائية حول ا

 الدول شجع كما. المشتركة ئطالخرا رسم دراسة توصياتبإجازة  ،" أفريقيا في المشروعة غير

 تعزيز زيادة على اإلقليمية، واآلليات اإلقليمية االقتصادية والمجموعات ،والمفوضية األعضاء،

ً  اآلفة لهذه للتصدي وشاملة متكاملة تدابير تخاذها القدرات  .والدولية اإلقليمية الصكوك مع تمشيا

 والدول األفريقي والقرن الكبرى البحيرات طقةمن في الصغيرة باألسلحةالمعني  اإلقليمي المركزقدم  .162

 ،2019 مارس 14 في عقدةنالم 832ته الـجلس في، مجلس السلم واألمنإحاطة ل للحدود المتاخمة

 عام بحلول أفريقيا في البنادق إسكات على وتأثيرها الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة انتشار حول

 والتدفقات والفساد األسلحة انتشار بين الصلة على أخرى، أمور بين من ،مجلسال شددو. 2020

 واالستغاللالصيد غير المشروع و واإلرهاب الوطنية عبر المنظمة والجريمة المشروعة غير المالية

 تعزيز إلى الرامية جهودها مضاعفةعلى  األعضاء الدول وحث الطبيعية، للموارد المشروع غير

 بما المجتمع، قطاعات جميع في االحتراف من يعالال مستوىالو والمساءلة والشفافية الرشيد الحكم

 يوليو 18 في المنعقدة 860جلسته الـ في، مجلسوأبرز ال. والدفاع األمن مؤسسات إدارة ذلك في

 الفعالة الرقابة لضمان مناسبة إدارية وإجراءات لوائح األعضاء لدولسن ال الملحة الضرورة ،2019

 نقلها إعادة أو عبورها أو استيرادها أو تصديرها أو الخفيفة األسلحةو الصغيرة األسلحة إنتاج على

 بها المشروع غير واالتجار الخفيفة واألسلحة الصغيرة ألسلحةل المشروع غير االتجار منع أجل من

 .األسلحة تجارة معاهدةل وفقا اإلرهابية، الجماعات مثل لها، مصرح غير فاعلة جهات إلى تحويلها أو

 واألسلحة الصغيرة األسلحة انتشار من لحدل األفريقي االتحاد استراتيجية مع تمشيا صدد،ال هذا وفي .163

 واألسلحة الصغيرة باألسلحة معنية دائمة لجنة المفوضية أنشأت بها، واالتجار وتداولها الخفيفة

 في لتآزروا التعاون لتعزيز المبذولة الجهودفي إطار  اإلدماج وإعادة والتسريح السالح ونزع الخفيفة

. اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع وفي الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة انتشار مكافحة

 المجموعات جهود بتنسيق أخرى، أمور بين من ،المفوضية ترأسها التي الدائمة، اللجنة تقومو

 األسلحة شارانت مكافحة في اآلخرين المصلحة وأصحاب اإلقليمية واآلليات اإلقليمية االقتصادية

 مفوضية بجهود اإلشادة ي رجى من المؤتمر. ]البنادق إسكات في كمساهمة الخفيفة واألسلحة الصغيرة
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 غير الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة مكافحة في والتآزر التعاون لتعزيز األفريقي االتحاد

 األعضاء الدول قيام ضرورة على ديشدوالت اإلدماج؛ وإعادة والتسريح السالح نزع وفي المشروعة

 واألسلحة الصغيرة األسلحةب الدول غير من لها المرخص غير الفاعلة الجهات إلمداد حد بوضع

 السالم تهدد التي ألعمالها حد لوضع المسلحة الجماعات هذه سالح نزع أجل من والعمل الخفيفة،

 لدولل الصغيرة ألسلحةباالمعنية  الجهات شجعوأن ي األعضاء؛ للدول اإلقليمية والسالمة واألمن

 على اإلقليميةليات اآل/ اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي، االتحاد ومفوضية األعضاء،

ً  اآلفة لهذه للتصدي متكامل شامل تدبير اتخاذمن أجل  قدراتها تعزيز زيادة  الصكوك مع تمشيا

 ال أفريقيا، في حاليا المفروض سلحةاأل حظر انتهاكات بجميع الصريح التنديدو والدولية؛ اإلقليمية

 األعضاء الدول سيادة يقوض بما اإلجرامية، والشبكات اإلرهابية بالجماعات اإلمداد نتيجة سيما

 .اإلقليمية وسالمتها

 الشامل الدمار أسلحة .واو

 فريقياأل االتحاد في األعضاء للدول المشتركة األمنية التهديدات من جزًءا الشامل الدمار أسلحة تعد .164

 المؤتمر أن إلى أيًضا اإلشارة تجدرو. واألمن للدفاع المشتركة األفريقية السياسة في مذكور هو كما

 من الخالية فريقياأ على بالحفاظ ،2013 لعام لالتحاد الرسمي لإلعالن الخمسين الذكرى في تعهد،

على  السلمية ألغراضل اواستخدامه هاانتشار وعدم النووية األسلحة نزع إلى ودعا النووية األسلحة

 الستخدام األطراف الدول دعم على العمل النووية للطاقة األفريقية اللجنة تواصلو .العالميالصعيد 

معاهدة إنشاء منطقة خالية   إطار في والطاقة، والتعليم والزراعة الصحة مجاالت في النووية الطاقة

 .(بليندابا معاهدة)في أفريقيا  النووية األسلحة من

 مالسل إدارة قامت. القارة في رئيسيا تهديدا يمثل البيولوجي اإلرهاب يزال ال أخرى، ناحية ومن  .165

 أجل من ،والوقاية منها األمراض لمكافحة المركز األفريقي  مع كثب عن عملبال جهود، ببذل واألمن

 واأليدي اإلرهابيين أيدي فيعدم وقوعها  ضمان أجل من الممرضة العوامل هذه من عينات تأمين

 .بها المصرح غير األخرى

 الصدد، هذا وفي. قلق مصدر السامة الكيميائية للمواد اإلرهابيين استخدام احتمال يزال ال وبالمثل، .166

 في األعضاء الدول قدرات لدعم الكيميائية األسلحة حظر منظمة مع تعمل تزال وال المفوضية عملت

 .القارة في المجدولة الكيميائية المواد مراقبة

 العنيف والتطرف اإلرهاب ومكافحة منع .زاي

 اآلفات أكثر اآلن القارة داخل وتوسعه اإلرهاب أصبح التقرير، هذا مقدمة في الضوء تسليط تم كما .167

 لالتحاد كبير قلق مصدر القارة في العنيف والتطرف اإلرهاب استمرار يشكلو. والمخربة المدمرة

 القارة في والتنمية واالستقرار واألمن للسالم الرئيسي التهديد ، بشكلزال وما ،ظل حيث األفريقي

 والحوادث الهجمات معظم أفريقيا وغرب وشمال وشرق وسطشهدت أقاليم  وبينما. 2019 عام خالل

 بدأ يشهد ،يةإرهاب حوادث أي الماضي فييشهد  لم الذي األفريقي جنوبإقليم ال فإن اإلرهابية،

 .المتطرفة ادثوالحو اإلرهابية الهجمات باستمرار

 من بدعم ،والمفوضية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول تواصل .168

 واإلقليمية الوطنية المستويات على والتشغيلية االستراتيجية المبادرات مختلف ممارسة الشركاء،
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 أعمال من معقد مزيج إلى الظاهرة هذه تطورت ذلك، ومع. الحالة هذه حدةمن  لتخفيفل والقارية

 تعدد في ذلك ويتجلى. والتمرد الوطنية عبر المنظمة والجريمة األيديولوجية تحركها التي العنف

 في يتسبب مما مختلفة، بدوافع القارة أنحاء جميع في العنف وترتكب تنشرالتي  المسلحة الجماعات

 .وتعطيلها اقتصاداتها وتدمير المحلية المجتمعاتوتشريد  موت

 تحديا يشكل مما يتحور، التهديد يزال ال القارة، داخل المشتركة الجهود من الرغم علىو .169

 ال الطائفي، العنف تزايد ظاهرة ،الصدد هذا في القلق يثير ماوم. القائمة االستجابة الستراتيجيات

 أنشطتهم لمواصلة الوضع هذا والمتطرفون اإلرهابيون يستغلو. والمزارعين الرعاة بين سيما

 الجماعات قبل من جديدة أقاليم في العنيف للتطرف التدريجي التوسع فإن ذلك، على عالوةو. المدمرة

 الجماعات هذه فيها تشن التي الحديثة االتجاهات أن كما. أيًضا للقلق مثير أمر العنيفة المتطرفة

 على السابقة الهجمات من التكتيكات في تغيير هي األخرى األمنية واألجهزة الجيش على هجمات

 .سهلة أهداف

 الظروف بتهيئة التعجيل جعل إلىدارية واإل الهيكلية الفجوات من عدد انتشار استمرار يميل .170

 من ونفوذها اإلرهابية الجماعات أعمال انتشار تمنع أن يمكن التي الضرورية االقتصادية االجتماعية

 مختلف جهود دعم في اإلقليمي تعاونوال الدول بين التعاون تعزيز إلى حاجة هناكو. للغاية الصعب

 .الصدد هذا في الحكومات

 األفريقي المركز خالل من ذلك في بما، المتضررة األعضاء الدول دعم المفوضية واصلت .171

 وقدرات مؤسسات وتعزيز القدرات بناء مجاالت في اإلرهاب،المتعلقة ب بحوثالو للدراسات

 اإلرهاب منع في األفريقي االتحاد لجهود بالنسبةالعالية  األهمية األمور ذات منو. المعنيين الموظفين

 لتبادل األعضاء لدولل منابر توفر التي وجيبوتي نواكشوط عمليتي مثل الترتيبات ومكافحته،

 جهود تعزيز أجل منو. والتطرف اإلرهاب مكافحة في حيوية كأدوات واالستخبارات المعلومات

 لجنةال تفعيل الضروري من ومكافحتهما، العنيف والتطرف اإلرهاب منع مجال في األفريقي االتحاد

 مجلس السلم واألمن بيانوفقا ل ،مجلس السلم واألمنل اإلرهاب لمكافحة الفرعية

[PSC/PR/COMM. (DCCCXII)]    2018 نوفمبر 23 في المنعقدة ،812الـ جلسته في المعتمد. 

 الوطنية عبر المنظمة الجريمة مكافحة .حاء

 يؤثر مما القارة، في واالستقرار واألمن للسلم متزايدا تهديدا الوطنية عبر المنظمة مةالجري تشكل .172

 سهلت التي الحديثة التقنيات من يستفيدون وشبكاتهم المجرمين ألن وذلك. والناس الدولة أمن على

 مةالجريوتعتبر . أوسع جغرافية مناطق في مشروعة غير بأنشطة اآلن يقومون وهم والنقل، االتصال

 من جديدة أشكاال وتخلق األسواق مع تتكيف باستمرار، متغيرة صناعة الوطنية عبر المنظمة

 .القواعد أو الحدود عرفت وال والجغرافية، والثقافية االجتماعية الحدود تجاوزوهي ت. الجريمة

 رغي األنشطة مختلف يمارسون الذين لألفراد الغالب في الرئيسي الدافع هو المال أن حين فيو .173

 المتمردين مثل أخرى لجماعات جذب مصدر اآلن الوطنية عبر المنظمة الجريمة أصبحت القانونية،

 من ذلك وغير العنف لتمويل مشروعة غير أنشطة يمارسون الذين واإلرهابيين والمتطرفين

 بين صلة وجود على المتزايدة األدلة ومما يزيد األمر سوءا .بالبشر االتجار مثل االنتهاكات

 .الساحل منطقة في رئيسي بشكل السيناريو هذا لوحظ وقد. اإلرهابية والشبكات اإلجرامية ماعاتالج
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 الدول في الشرطة وكاالت بين فيما التعاونتعزيز  تيسير المفوضية تواصل الصدد، هذا وفي .174

 للتعاون حديثاالتي أنشئت  األفريقي االتحاد آلية خالل من ذلك في بما، األفريقي االتحاد في األعضاء

 حتىو. الشرطي التعاون مجال في متخصصة مؤسسة باعتبارها ،(األفريبول) الشرطة مجال في

 عليه المنصوص النحو على ألفريبولل التابعة الوطنية االتصال مكاتبعضوا  دولة 48 أنشأت اآلن،

 أدوارهم ىعل الوطنية االتصال مكاتب رؤساء األفريبول أمانة دربت. ألفريبولل األساسي النظام في

 األفريقي الشرطي االتصال نظام على المعلومات تكنولوجيا خبراء تدريب تم كما. ومسؤولياتهم

االتصال الشرطي  نظام يتيحو. التدريب بعد األساسية االتصاالت معداتوتم إعطاء . )األفسيكوم(

 جميع ومكافحة منع في التعاون لتعزيز المبذولة الجهودفي إطار  والبيانات المعلومات تبادلاألفريقي 

 وكاالتل النظر وجهات لتبادل منتديات أيًضا األفريبول يوفرو. الوطنية عبر المنظمة الجريمة أشكال

 االتجار ومكافحة اإللكترونية الجريمة مكافحة مثل األولوية ذات الجريمة مجاالتحول  الشرطة

 .وتقديم تدريب عليها األموال، غسل ومكافحة واألسلحة بالمخدرات

 األفريبول مانةأل المشورة إلسداء اإللكترونية بالجريمة المعني ملالع فريق أيضا األفريبول أنشأ .175

 باألمن تتعلق مسائل من بها يتصل وما والمؤسسية والسياسية والقانونية نيةالف المسائل بشأن

 في عقدت والتي بولألفري الثانية العامة الجمعية اعتمدتها التي للتوصية تنفيذاً  ذلك جاء. السيبراني

 الدول في الشرطة وكاالت مع األمانة وتعمل. 2018 أكتوبر في الجزائر العاصمة، الجزائر

 .واإلرهاب الوطنية عبر المنظمة بالجريمة معنية عمل أفرقة إلنشاء األعضاء

 ةإحاط أيًضا فريبولاأل أمانة قدمت األفريقي، التحادل سياسةصنع ال أجهزة مع التعاونوفي إطار  .176

 شعار تحت 2019 أبريل 25 في دنعقالم 845الـ اجتماعه في األفريقي لالتحاد واألمن مالسل مجلسل

 من ،مجلس السلم واألمن وأشاد. "إفريقيا في واألمن موالسل الوطنية عبر المنظمة الجريمة تهديد"

 وأكد عضاء،األ الدول في الشرطة وكاالت قدرات وتعزيز لبناء األفريبول بجهود أخرى، أمور بين

 ووحدات الحدود شرطة بين والتعاون الوطنية العدالة نظم قدرات تعزيز زيادةضرورة  على

 منع إلى الرامية الجهود في المحلية والمجتمعات المدني المجتمع إشراك وكذلك المالية، االستخبارات

 لبناء برامجها تركيز إلى األفريبول أمانة ستسعى. الوطنية عبر المنظمة والجريمة اإلرهاب ومكافحة

 .المجاالت هذه في القدرات

 مخاطر وجود مع عالية أرباح تحقيق في الوطنية عبر الجرائم استمرت طالما أنه المفهوم منو .177

 بين لتعاونتعزيز ال األولوية إعطاء تم الصدد، هذا وفي. النمو في ستستمر فإنها للمجرمين، محدودة

 مع تعاون اتفاقيات في األفريبول وتدخل ،األفريبول قبل من وخارجها القارة في الشرطة وكاالت

 واعتقال االعتقال عمليات زيادة أجل من العالم مستوى على المماثلة الشرطي التعاون وكاالت

 مع التعاون بشأن اإلنتربول مع تعاونال يةاتفاق على األفريقي االتحاد وقع. ذهبوا أينما المجرمين

 وضعت كما. لإلنتربول 17الـ البيانات قواعد إلى الوصول من ريبولاألف مكنتس والتي ،األفريبول

 في الطرفين بين التعاون تعزيز بهدف المشتركة، األولويات بشأن مشتركة عمل خطة المؤسستان

 .األفريقية القارة في اإلجرامية األنشطة مكافحة مجال

 المتبادل للتعاون إطاًرا سيوفر والذي ،األميريبول معرسالة إبداء النية  أيًضا األفريقي االتحاد سيوقع .178

 الشرطي التعاون مؤسسات مع التباحث أيًضا األفريبول تواصلو. األفريبولو األميريبول بين

 علىكذلك  األفريبول تعملو. شرطة مجلس التعاون الخليجيواإليروبول واألسيانابول  مثل األخرى



ASSEMBLY/AU/5(XXXIII) 

Page 44 

 

 االهتمام ذات المجاالت في)فرونتيكس(  السواحل وخفر للحدود األوروبية الوكالة مع التعاون

 .للحدود العابرة الجريمة ومكافحة الحدود إدارة مثل المشترك

 عبر المنظمة الجريمة مكافحة في األفريبول بمبادرات الترحيب ي رجى من المؤتمر الصدد، هذا وفي .179

من  وي رجى. اتروالمحظو والمخدرات باألسلحة المشروع غير االتجار مكافحة ذلك في بما الوطنية،

االضطالع  من لتمكينها بالموظفين األفريبول أمانة بتزويد اإلسراع إلىالمفوضية  دعوة المؤتمر

 مانةتها موظفين ألعارإل بالجزائر اإلشادة ي رجى من المؤتمر الصدد، هذا وفي. بفعالية واليتهاب

 عليه المنصوص النحو على ألمانةل موظفين إعارة إلى األعضاء الدول جميع دعو، وأن ياألفريبول

 .األفريبول هيكل في

 المبكر إلنذارل القاري نظامال .طاء

 المبكر باإلنذار يتعلق فيما جهوده تعزيز األفريقي االتحاد واصل االستعراض، قيد الفترة خالل .180

حول استشعار  إحاطة أحدث مجلس السلم واألمن ىتلق الصدد، هذا فيو. المبكر واإلجراء القاري

 تعزيز في كبير تقدم إحراز أيضا تم. 2019 ديسمبر فيالنظام القاري لإلنذار المبكر  قبل من األفق

 تبادل خالل منللمجموعات االقتصادية اإلقليمية/ اآلليات اإلقليمية  المبكر اإلنذار نظم مع التعاون

 .المشتركة األنشطة وتنفيذ المعلومات

تخفيف  ستراتيجيةالقطري ال تقريرالوي والمرونة القطري للضعف الهيكل تقييمال تنفيذوفي إطار  .181

 حكومة مع كثب عن المفوضية تعمل الحكومة، من طلب على وبناءً  غانا، لجمهورية الضعف الهيكلي

 تشجيع ي رجى من المؤتمر الصدد، هذا وفي. التخفيف استراتيجية تنفيذ في الالزم الدعم لتقديم غانا

على  بعد الدعم تطلب لم التي البلدانحيث و غانا لجمهورية زمالال الدعم تقديم على األعضاء الدول

 الدعم تقديم تم. أعدتها المفوضية التي النزاعات نشوب لمنع الهيكلية األدوات من الكاملة الستفادةا

 المبكر اإلنذار آليات ذلك في بما للسالم، الوطنيةالبنية التحتية  وتعزيز إنشاء في األعضاء للدول

 مفوضية قدمت. النزاعات نشوب منع بشأن مجلس السلم واألمن قرراتم تنفيذفي إطار  واالستجابة،

 جمع في تدريبية دورات إلى باإلضافة وتحليلها، البيانات لجمع وبرمجيات أدوات األفريقي االتحاد

 .األفريقي االتحاد في أعضاء دول( 7) لسبع المبكر اإلنذار ومنهجيات المعلومات

 ءالحكما هيئة .ياء

 ،الشبكة األفريقية للحكماء وهيئة الحكيمات األفريقيات الفرعية، اوأجهزته الحكماء ت هيئةواصل .182

 بالدبلوماسية المتعلقة مبادراتها تنفيذأيضا  والوساطة، النزاعات منع في األفريقيات النساء شبكة وهي

 المستوى الرفيع لملتقىا هامش على النظامي ااجتماعه الحكماءت هيئة عقد. عاتالنزا ومنع الوقائية

 مواضيعية عمل ورشة تنظيم تم. 2019 أكتوبر 28 في جيبوتي في المنعقد األفريقي االتحاد لمبعوثي

 الرامية الجهود تعزيز أجل منو. 2019 نوفمبر 29و 28يومي  الهجرة مجال في واألمن مالسل حول

هيئة و مجلس السلم واألمن بين منتظم تفاعل هناك يكون أنال بد  القارة، في النزاعات منع إلى

 .السنة في مرتين التفاعالت هذه إجراء يمكن السياق، هذا فيو. الحكماء

 في 2019 نوفمبر 27و 26 يومي هيئة الحكيمات األفريقياتل العامة للجمعية الثالث االجتماع ع قد .183

 الهياكلمة استداو تعزيز: 2020 عام بحلول البنادق إسكات" شعار تحت إثيوبيا، أبابا، أديس

 في المحرز التقدم مراجعة هو االجتماع من الهدف كانو". هيئة الحكيمات األفريقياتل التشغيلية
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وقد . هيئة الحكيمات األفريقيات لشبكة والوطنية اإلقليمية الفصول إنشاء عملية وبدء الشبكة تشغيل

 استعداد على وهم الشبكة، في رسميًا قبولهم وتم بنجاح االعتماد عملية عضًوا 395 اآلن حتى أكمل

 ثالث األمانة نظمت ،2018 عام منذو. النزاعات ومنع الوساطة لمهام القارة أنحاء جميع في للنشر

 قامتمفوضية االتحاد األفريقي و مقر في األساسية والوساطة التعريفة مجال في تدريبية دورات

 أطلقت الصدد، هذا في. وطنيةو إقليمية فروع إنشاء خالل من لشبكةل المركزيةال إطاربوضع 

 .كوت ديفوار أبيدجان، في 2019 نوفمبر في لحكيماتاإليكواس ل هيئة اإليكواس

 قصيرة نشر عمليات في هيئة الحكيمات األفريقيات من أعضاء بنشر األفريقي االتحاد مفوضية قامت .184

 في االنتخاباترصد  بعثات إلى أساًسا موجهة األجل القصيرة النشر عمليات وكانت. األجل وطويلة

 بدأ. أفريقيا وجنوب وموريشيوس الديمقراطية الكونغو وجمهورية ونيجيريا والسنغال وموريتانيا نيبن

 نشر تم حيث ،2019 سبتمبر من اعتباًرا واحد عام لمدة األجل الطويلة النشر عمليات سريان

مكتب اتصال  في واحد وعضو الخرطوم، في األفريقي االتحاد اتصال مكتب في( 2) عضوين

 عمل لدعم أبابا أديس في األفريقي االتحاد مفوضية مقر في واحد وعضو جوبا، في ،االتحاد األفريقي

 .أخرى سياقات في األعضاء من المزيد لنشر لعملياتوتجري ا. السودان وجنوب السودان مكتب

 األفريقي للحدود االتحاد برنامج .كاف

 من سلسلة تيسير في األعضاء الدول المفوضية تدعم لحدود،ل األفريقي االتحاد برنامج خالل من .185

 والسودان؛ السودان جنوبو وموزامبيق؛ مبابوييز بين ذلك في بما المشتركة، الحدودية االجتماعات

 بحيرةالدول المشاطئة لو ؛السودان وجنوب أوغنداو وزيمبابوي؛ بوتسواناو وزيمبابوي؛ زامبياو

 حدودها ترسيموذلك بهدف  الديمقراطية، الكونغو وجمهورية ورونديوب وزامبيا تنزانيا -تنجانيقا

 األفريقية، الحدود جميع لترسيم 2022 عاموهو  النهائي بالموعد االلتزام أجل من هاوتعيين المشتركة

 االتحاد ببرنامج المتعلق إلعالنوفقا ل الحدود، بقضايا المكلفون الوزراء هحددذي ال النحو على

 .تنفيذه وتسريع متابعته وطرائق دحدولل األفريقي

قام برنامج االتحاد األفريقي للحدود أيضا بتعميم استبيان سنوي على جميع الدول األعضاء األفريقية  .186

برنامج االتحاد األفريقي  تلقب لم اآلن، حتىو. بشأن حالة حدودها لتحديث قاعدة البيانات الحالية

 احتياجات لتقييم استبيانات البرنامج أرسل كما. ءاألعضا الدول من ردود( 5) خمسة سوىللحدود 

 أساس وضع في التقييم هذا من الغرضويتمثل . حدودها إلدارة فيه األعضاء الدول لدى القدرات بناء

برنامج  كلف ذلك، إلى باإلضافةو. لبرنامج االتحاد األفريقي للحدود والبحث التدريب برنامج لتطوير

 الحدودية النزاعات حول دراسة بإجراء واألمن مالسل دراسات دمعهاالتحاد األفريقي للحدود 

 الحدودية بالنزاعات قائمة الدراسة هذه توفر أن المتوقع منو. األفريقي القرن في الحالية واإلقليمية

 ع قد أخيًرا،و. األفريقي لالتحاد المعتمدة األجهزة قبل من وحلها إلدارتها ملموسة تدابير حتقترو

/ اإلقليمية االقتصادية المجموعاتلبرنامج االتحاد األفريقي للحدود و الخامس نسيقيالت االجتماع

 وتوطيد تعزيز هو رئيسي بهدف 2019 سبتمبر في فريقياأ في الحدود إدارة بشأن اإلقليميةليات اآل

 تنفيذ في المحرز التقدم واستعراض بالحدود الصلة ذات القضايا بشأن الجهود وتنسيق الشراكة

 .2022-2018للفترة  اإلقليميةليات اآل/ اإلقليمية االقتصادية المجموعات طريق ةطارخ

 واألمن موالسل المرأة .الم
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 جرت كماو. أفريقيا في واألمن موالسل المرأة لقضية الترويج في نشطا مجلس السلم واألمن ظل .187

 بمشاركة القارة يف واألمن مالسل قضايا في المرأة دور حول اجتماعات عدةمجلس ال عقد العادة،

 .واألمن موالسل بالمرأة المعني األفريقي لالتحاد الخاص المبعوث مع وثيقة

 موالسل المرأة أجندة تنفيذ لرصد القاري النتائج إطار إطالق تم بالتقرير، المشمولة الفترة خالل .188

 وحكومات لدو لرؤساء والثالثين الثاني خالل المؤتمر ،2019 فبراير 4 في عنه، واإلبالغ واألمن

 مايو 16 في المنعقدة 772الـ جلسته في مجلس السلم واألمن ق بل من اعتماده بعد األفريقي، االتحاد

تقديم  نموذج لنشر 2019 عام خالل األنشطة من بعدد الخاص المبعوث قام ذلك، بعدو. 2018

 تم. األعضاء لقب من الستخدامه والدعوة به واالعترافحضوره البارز  لتعزيز الموحد، التقارير

 المنعقدة 887الـ جلسته في مجلس السلم واألمن إلىإطار النتائج القاري  لرئيس األول التقرير تقديم

 دور لتبسيط األعضاء للدول قاعدة ينشئ أنه وأكد التقريرب المجلس وأشاد. 2019 أكتوبر 17 في

 إشراك على األعضاء الدول عجمي المجلس شجع. الوطنية البرامج في واألمن السلم قضايا في المرأة

 .موحد لتقديم التقارير نموذج استخدام في الخاص المبعوث مكتب

 862الـ جلسته فيعقد مجلس السلم واألمن  بالتقرير، لهاشمتي يال الفترة خالل ذلك، على عالوة .189

 العنف حول مفتوحة ةسنوي جلسة تنظيم على المجلس فيها وافق التي 2019 يوليو 23 في المنعقدة

 التي والتحديات المحرز التقدم لتقييم سنوي منتدى بمثابة ستكون والتي بالنزاع، المرتبط الجنسي

 .المسلحة النزاعات في الجنسي العنف إنهاء إلى الرامية الجهود تعترض

 تحت ،2020 لعام الفرصةباغتنام  األفريقي االتحاد في األعضاء الدول مناشدة وي رجى من المؤتمر .190

 اآللية باعتباره القاري النتائج إطار تنفيذ في المحرز التقدم لتقييم" أفريقيا في البنادق إسكات" شعار

أجندة  من الصلة ذات األحكام مع يتماشى بما بالتزاماتها، األعضاء الدول وفاء لقياس األفريقية

 منع بشأن األفريقي االتحاد وسياسات( 2000) 1325 بالقرار المتعلقة األفريقي تحادلال 2063

 .الجنسي العنف ومكافحة

  واألمن موالسل الجنسينمسائل  برنامج تنفيذ .ميم

 واألمن مالسل في ركتهمشا مستوىزيادة  للمفوضية  واألمن والسلم الجنسينمسائل  برنامج واصل .191

لبرنامج  ميدانية زيارات إجراء تمو. اعالنز بعد مافي مرحلة و اعالنز أوضاع  في الحماية وتعزيز

 تقييم بهدف الساحل منطقة في ،2018 وديسمبر أكتوبر شهري فيالجنسين والسلم واألمن، مسائل 

 المستفادة والدروس الممارسات وأفضل المحققة والنجاحاتتمت مواجهتها  التي التحديات وتوثيق

 زارةو انتهزت. أجندة المرأة والسلم واألمنو الجنساني المنظور بتعميم المتعلقة بالمشاريع يتعلق فيما

 االتصال مكتب مع بالتعاون الوسطى، إفريقيا جمهورية فيوالطفل  األسرة وحماية بالمرأة النهوض

 جمهورية في والمصالحة للسالم السياسي لالتفاق للترويج لمرأةالدولي ل يومال مناسبة للمفوضية،

 سلسلة لبدء بنجاح أةللمر الدولي اليوم استخدام تم. 2019 فبراير في توقيعه تم الذي الوسطى أفريقيا

 .السالم عملية تنفيذ في المرأة ودور الخرطوم اتفاقية بتعميم المتعلقة المبادرات من

إعادة اإلعمار والتنمية بعد انتهاء  التجربة أنه ينبغي تكثيف الجهود لضمان معالجة قضايا أظهرت .192

حتياجات النفسية واالجتماعية ، بما في ذلك تلك المتعلقة باإلساءة والصدمات واالكليةبطريقة  النزاع

لمعالجة هذه  الضروريةالموارد لتخصيص  ملحةاألخرى لضحايا النزاعات العنيفة. هناك ضرورة 

. وعلى نفس المنوال، هناك حاجة إلى إعادة تنسيق جهود االتحاد األفريقي نزاعاآلثار غير المباشرة لل
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ج ه  لضمان اتباع ن   التنمية بعد انتهاء النزاعإعادة اإلعمار و المستمرة لتحقيق االستقرار مع سياسة

شمولية ومناسبة للغرض في تدخالتنا. يجب أن تسترشد هذه الجهود دائًما بسياسات االتحاد األفريقي 

 .االستراتيجيةتدخالتنا لالتي تتجنب في الوقت نفسه التداخل غير الضروري ذات الصلة 

تعبئة الموارد لمبادرة التضامن إطار  لمساهمة في تشجيع الدول األعضاء على ا  المؤتمر يود قد  .193

الوثيق  االتصال على النيباد –وكالة االتحاد األفريقي للتنمية تشجيع ؤتمر الم يود قد و. األفريقية

في  بالمفوضية والوكالة اإلنسانية لالتحاد األفريقي ومركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية 

في مرحلة ما بعد والتنمية  إعادة اإلعماراتساق وتضافر جهود  لضمان اتعالنزا مرحلة ما بعد

كذلك في تشجيع المزيد من المشاركة االستراتيجية من جانب الدول المؤتمر رغب يوقد  .اتالنزاع

ج منسقة جيدًا ومزودة بالموارد لضمان اتباع ن ه   األعضاء في عمليات إصالح القطاع األمني

 . اتنزاعالمستدامة في البلدان الخارجة من التقييم الرصد والدرات وتنمية ق ،ومنظمة

واإلعالنات السابقة المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن في أفريقيا.  بالمقرراتالتذكير  المؤتمر يود قد   .194

 في تشجيع الدول األعضاء على تنفيذ سياسة العدالة االنتقالية لالتحاد األفريقي المؤتمررغب يقد و
 4تمشيا مع المادة  والتئام الجروحقيق السالم الدائم والعدالة والمصالحة والتماسك االجتماعي لتح

واحترام قدسية  للنزاعات،)س( من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، الذي يدعو إلى الحل السلمي 

 .وإدانة ورفض اإلفالت من العقاب البشرية،الحياة 

 سلحة في أفريقيااألطفال في النزاعات الم .ونن

هم ضرورة حتمية لتحقيق يتمجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي حماية حقوق األطفال ورفاه يعتبر .195

لضمان حماية أفضل لحقوق ورفاهية األطفال في حاالت وواألمن المستدامين في أفريقيا.  السالم

ة. باإلضافة إلى ذلك، طلب ذات آثار سياسية متباين مقرراتعدة  مجلس السلم واألمن اعتمدالنزاع، 

من المفوضية وضع آلية قارية للرصد واإلبالغ والمساءلة، وكذلك  ،2019في فبراير  المؤتمر،

 إلى باإلضافةو .للمنظومة األفريقية للسلم واألمن لحماية الطفل كمجموعة فرعية  منظومةإنشاء 

األطفال والمعاهدات المتعلقة ب المعاهدات اإلقليمية ، توفروالمؤتمرمجلس السلم واألمن  مقررات

العديد من أطر  المتحدةالدولية التي لها آثار على حماية األطفال، وكذلك قرارات مجلس األمن لألمم 

والقرارات من قبل  المقرراتقد يكون تنفيذ هذه والسياسات لحماية األطفال في حاالت النزاع. 

وتضعها في سياقها  والمقرراتهذه القرارات كل ضم ت سياسة جامعةفي غياب وثيقة  شاقا المفوضية

 .بطريقة توفر إرشادات واضحة وموجزة وملموسة التخاذ إجراءات من جانب القادة والموظفين

لقد أضفى والدفاع عن قضية حماية األطفال.  علىواألمن مجلس السلم  عالوة على ذلك، دأبو .196

أفريقيا.  النزاع في حاالتاألطفال في الطابع المؤسسي على تنظيم جلسة سنوية مفتوحة حول محنة 

تقارير من لجنة الخبراء  دائًمايتلقى السلم واألمن  مجلسظل هذه الجلسات المفتوحة،  خاللو

من أصحاب المصلحة المختلفين بمن فيهم منظمة إنقاذ  ااألفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته وغيره

الرفيعة المستوى السابعة التي عقدت في الطفولة. وعلى نفس المنوال، ناقشت الحلقة الدراسية 

تجدر وفي أفريقيا.  النزاعالقضايا المتعلقة بحماية األطفال في حاالت  2020ليبرفيل في يناير 

وتكراًرا على  مراًرا واألمن السلممجلس  اإلشارة إلى أنه خالل السنوات القليلة الماضية، شدد

زم بمختلف أطر العمل القارية والدولية لحقوق ضرورة التزام جميع أصحاب المصلحة المعنيين بح

مجلس السلم  عالوة على ذلك، أكدو. تهورفاهيالطفل الميثاق األفريقي لحقوق ذلك  اإلنسان، بما في
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للحقوق االقتصادية واالجتماعية الدول األعضاء وتكراًرا على أهمية ضمان جميع  مراًراواألمن 

ً ن والمقيمين في مخيمات يبما في ذلك لألطفال الالجئ والثقافية،  .النازحين داخليا

خالل الفترة قيد االستعراض، واصلت الدول األعضاء في االتحاد األفريقي تعزيز الجهود  .197

في أفريقيا. ولهذا الغرض، أنشأت بعض الدول الطفل  واإلجراءات الرامية إلى الدفاع عن حقوق 

باإلضافة إلى  وزيمبابويوغندا وزامبيا األعضاء، وهي ليبيريا ونيجيريا ورواندا والسودان وأ

تهدف المجموعة إلى تنسيق ة. والمسلح اتالشركاء، مجموعة أصدقاء األطفال المتأثرين بالنزاع

تجدر اإلشارة أيًضا إلى أن وفي القارة.  الطفل في حماية حقوق  األفريقي، والشركاءجهود االتحاد 

وذلك تمشيا مع الطلب  المسلحة،ال في النزاعات لتعيين مبعوث خاص معني باألطف متواصلةالجهود 

 المفوضية. رئيس  إلىواألمن مجلس السلم  من الملح

باألنشطة التالية  واألمن،من جانبها، اضطلعت مفوضية االتحاد األفريقي، من خالل إدارة السلم  .198

 :لضمان حماية األطفال في القارة

 عقيدةاللسالم لالتحاد األفريقي، مثل مشروع دعم ا اتل دمج حماية الطفل في وثائق عملياستكما  -

للدول المساهمة دعم السالم لالتحاد األفريقي ومشروع المبادئ التوجيهية ات عمليالعسكرية ل

 -بقوات/الدول المساهمة بأفراد شرطة

دولة  21من طفال حماية األالقائمين على من  25ـلاألطفال حماية حول إجراء تدريب متقدم   -

 الفعل في عمليات دعم السالم التابعة لالتحاد األفريقي؛هم بثالثة منتم  وقدأفريقية. 

على  القوة األفريقية الجاهزة من كبار القادة العسكريين والشرطة والمدنيين في 21تدريب   -

فريق  على حماية األطفال وتشكيلموظفي مفوضية االتحاد األفريقي وتدريب  األطفالحماية 

 النزاع؛األفريقي المعني باألطفال في حاالت  التنسيق التابع لالتحاد

لحماية  موحدالعمل مع لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته ووضع دليل تدريبي  -

 الطفل؛

والتي تضم أسرة  النزاعألطفال في حاالت المعنية بامجموعة عمل االتحاد األفريقي إنشاء  -

فضال عن  والمؤسسات والمنظمات غير الحكوميةاالتحاد األفريقي واألمم المتحدة والوكاالت 

تجمع بين جهات االتصال  مفوضية االتحاد األفريقيحماية الطفل في معنية باتصال مراكز  تعين

 .من مختلف إدارات مفوضية االتحاد األفريقي

م األفريقي للتقد ومفوضية االتحاداإلشادة بالدول األعضاء في االتحاد األفريقي  المؤتمريود  قد  .199

مسألة حماية األطفال في عمل االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية  شموليةالمحرز في ضمان 

أيًضا اإلشادة بجهود  المؤتمريود  وقد وكذلك في الدول األعضاء.  اإلقليمية،ليات اآلاإلقليمية / 

ية االتحاد طلب منهم تنسيق جهودهم من خالل مفوضالالشركاء في دعم جهود االتحاد اإلفريقي و

مفوضية االتحاد اإلفريقي من  أن يطلب  المؤتمر يود قد وتحقيق األهداف المحددة.  بغية اإلفريقي 

. وقد 2020وموضوع االتحاد اإلفريقي لعام البنادق دمج حماية الطفل في مشروع/حملة إسكات 

األطفال حماية مفوضية االتحاد اإلفريقي وضع سياسة شاملة لمن  طلبالكذلك في  المؤتمررغب ي

في عمليات دعم السالم لالتحاد األفريقي ستوفر إرشادات واضحة وموجزة وملموسة بشأن األدوار 

حماية بغية التحاد األفريقي لدعم السالم ات قيادة وموظفي عمليلوالمسؤوليات والمهام المحددة 

المشروعة للدول األعضاء لشواغل األمنية الفعالة لمعالجة الاألطفال بشكل أفضل في حاالت النزاع و

 مجلس السلم واألمن إلىوتقديمها نشأ من األدوار التي يلعبها األطفال في النزاعات في أفريقيا تي تال
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مبعوث خاص لألطفال في النزاعات  المفوضية لتعييندعوته لرئيس  يجددأن  المؤتمرود ي. قد لبحثها

 .المسلحة

 والسلم واألمن الشباب .ينس

في أفريقيا إلى تنفيذ  لشباب من أجل السالم( لاألمن)إدارة السلم و تحاد األفريقيالايسعى برنامج  .200

قرر مجلس األمن التابع لألمم مو 2006الصادر في يوليو  للشباب فريقياألمن ميثاق  17المادة 

الفعالة في جميع  مالعنف وتسهيل مشاركته ارتكاب . ويهدف إلى ثني الشباب عن2250 رقم المتحدة

الصادر في   Assembly/AU/Dec.718 (XXXII)) المؤتمر لمقررتنفيذاً والسالم واألمن.  أطياف

"، قام البرنامج 2021بحلول عام مليون واحد االتحاد األفريقي " مناصر ومبادرة  2019فبراير 

بتيسير تدريب الشباب على بناء السالم بما في ذلك تحليل النزاعات والحوار والوساطة، باإلضافة 

وبالتعاون مع اإلدارات ذات الصلة داخل  .، من بين أمور أخرى ومسائل الجنسينى حقوق اإلنسان إل

األفريقي  برنامجالبذل  اإلقليمية، اآللياتمفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية/

جلس السلم مصادر عن ال  [PSC/PR/COMM. (DCCCVII)] جهودًا متقدمة لتنفيذ البيانشباب لل

 . لشباب والسالم واألمنوالمتعلق با  2018نوفمبر  8المنعقد في  807في اجتماعه رقم  واألمن
إجراء دراسة قارية حول أدوار و الشباب والسالم واألمن إطار قاري حول وضع ويشمل ذلك

جل الشباب األفريقيين من أ سفراء من( 5)ومساهمات الشباب في السالم واألمن واختيار خمسة 

 .السالم

حول الشباب والسالم  2019نوفمبر  15لمجلس السلم واألمن المنعقد في  895 االجتماع الـ خالل  .201

لغرض المجلس في  المختارينالخمسة  السفراء الشباب الشباب األفريقي واألمن، قدم برنامج

وع اإلطار مشرعن تقارير مرحلية  الشباب من أجل السالم في أفريقيا كما قدم برنامج اإلجازة.

الشباب والسالم واألمن والدراسة حول أدوار ومساهمات الشباب في السالم واألمن،  بشأنالقاري 

في  2019ديسمبر  19إلى  17في الفترة من  مجلس السلم واألمن والتي استعرضتها لجنة خبراء

  . لبحثهاواألمن مجلس السلم  إلى بعذلك يتم تقديم الوثائقوسكينيا. ثم  نيروبي،

 استراتيجيةيجري وضع خطة  بفعالية،كجزء من الجهود المبذولة لتنفيذ البرنامج و ذلك،عالوة على  .202

( ذات معالم واضحة بالتزامن مع مشروع اإلطار القاري 2024- 2020قارية مدتها خمس سنوات )

لسالم لشباب من أجل السالم الزخم إلشراك الشباب في قضايا ااوخطة تنفيذه. باختصار، جدد برنامج 

 .ويلزم تشجيع هذا التقدم ،واألمن في القارة

بناء في  االطالع بدورالدعم المقدم إلى حكومة إثيوبيا لتمكين الشباب من في إطار  ذلك،على عالوة  .203

جهود بناء السالم واألمن في البالد وتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك والسالم واالستقرار، قام 

باب من أجل السالم في أفريقيا بالتعاون مع وزارة السالم بتنظيم ورشة برنامج االتحاد األفريقي للش

عمل لتسهيل تعزيز حوار الشباب الشامل داخل األقاليم وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في 

 .مجال بناء الدولة والحكم وبناء السالم

إضفاء الطابع المؤسسي  المؤتمر أن يطلب من مفوضية االتحاد اإلفريقي يود في هذا الصدد، قد   .204

مكتب مخصص لتنسيق جهود جميع أصحاب إنشاء على البرنامج داخل إدارة السالم واألمن مع 

في جميع أنحاء القارة.  الشباب المتزايدةبهدف تلبية توقعات  بالكامل،المصلحة وتيسير تشغيله 

لخمسة الذين يمثلون أقاليم عالوة على ذلك، قد يرغب المؤتمر في تأييد سفراء الشباب األفريقيين او
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االتحاد األفريقي الخمسة وتشجيعهم على مواصلة تعزيز دور الشباب في القارة بشأن قضايا السالم 

 .شى مع صكوك االتحاد األفريقي ذات الصلةاواألمن بما يتم

 واألمن في أفريقياالسلم وتغير المناخ  عين.

الـ  اجتماعه  المجلس عقد الصدد، هذا لمناخ. وفيتغير اتناول مجلس السلم واألمن أيضا مسألة خطر  .205

جلسة مفتوحة حول موضوع: "تغير المناخ وآثاره في شكل  2019سبتمبر  10 في المعقودة 877

في ذلك االجتماع دعوته لدعم جدد مجلس السلم واألمن . "على الدول الجزرية الصغيرة النامية

، في هذا ودعا متعلقة بتغير المناخ، وال سيما اتفاقية باريسااللتزامات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية ال

ً  100الصدد، المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهده البالغ  تمويل إجراءات لمليار دوالر أمريكي سنويا

من أجهزة  مجلس السلم واألمن طلبوتغير المناخ على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. 

الصلة ورئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي، بالتشاور مع الدول األعضاء،  االتحاد اإلفريقي ذات

إقامة استكشاف الوسائل والطرق المبتكرة لتمويل اإلجراءات المناخية في إفريقيا، بما في ذلك 

تزويد اللجان الثالث المنبثقة عن قمة بهدف  الحاليةمع القطاع الخاص لسد فجوة التمويل ات شراك

 والمبادرة األفريقية للطاقة المتجددة ( ومبادرة التكيف األفريقية2016)مراكش  العمل األفريقية
 .بكل الدعم الالزم ومبادرة التكيف مع الزراعة األفريقية

الدول الجزرية الصغيرة النامية معرضة لآلثار الضارة  بالغ أنبقلق  مجلس السلم واألمن الحظ  .206

والطقس  المحيطات،ه البحر، وتآكل السواحل، وتحمض لتغير المناخ بما في ذلك ارتفاع منسوب ميا

القاسي. وفي هذا الصدد، شدد المجلس على ضرورة قيام الدول األعضاء بزيادة االستثمارات في 

في  ارئيسي اعنصرباعتباره وشدد على الحاجة إلى دمج االقتصاد األزرق  والمرونة،برامج التكيف 

تغير لمن أجل بناء القدرة على مواجهة اآلثار السلبية  ة،الوطنيخطط وبرامج التنمية واالستثمار 

 .المناخ

لسة مفتوحة في شكل ج 2019فبراير  19في  828الـ  اجتماعه أيًضا  مجلس السلم واألمنعقد  .207

جدد  االجتماع،خالل  و. "ةفريقياألحول موضوع: "تمويل تغير المناخ تمشيا مع مبادرة التكيف 

ى الدول األعضاء لإلسراع بتنفيذ جميع االلتزامات واالتفاقيات الدولية إل دعوتهواالمن السلم  مجلس

بما في ذلك اتفاق باريس  المناخ،واإلقليمية القائمة المتعلقة بالتخفيف من اآلثار الضارة لتغير 

لحد من مخاطر نداي ليسطبقة األوزون وإطار لالمواد المستنفدة  مونتريال بشأنوبروتوكول 

 (2030-2015)الكوارث 

 للتصدينقص الموارد الالزمة  البالغ إزاء في اإلعراب عن قلقه المؤتمررغب يقد  تقدم،في ضوء ما  .208

الدعم المستمر لاللتزامات واالتفاقيات الدولية  تقديم الدعوة إلىويجدد  المناخلتأثير السلبي لتغير ل

أيًضا في دعوة أعضاء  مؤتمرالرغب يقد وواإلقليمية المتعلقة بتغير المناخ، وخاصة اتفاقية باريس. 

مليار دوالر أمريكي سنويًا، لتمويل إجراءات تغير المناخ  100المجتمع الدولي للوفاء بالتعهد البالغ 

في التأكيد على أهمية تنسيق  المؤتمررغب يقد وعلى المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. 

سسي أفضل بين مختلف الكيانات العاملة في فضالً عن الحاجة إلى تماسك مؤ وتكاملها،المبادرات 

على الحاجة إلى مشاركة مفوضية االتحاد األفريقي بنشاط أكبر في  والتأكيد المناخ،مجال تغير 

ولعب دور رئيسي وإدماج تغير المناخ في جميع  المناخ،بشأن تغير  ةالقاري المنظومة المؤسسية

واألزمات العنيفة المرتبطة  النزاعاتنع نشوب وال سيما في مجاالت اإلنذار المبكر وم أنشطته،

في توجيه أجهزة االتحاد األفريقي ذات الصلة  المؤتمررغب يقد  ذلك،عالوة على وبتغير المناخ. 
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الستكشاف الوسائل والطرق  األعضاء،بالتشاور مع الدول  األفريقي،ورئيس مفوضية االتحاد 

 .ياالمبتكرة لتمويل اإلجراءات المناخية في أفريق

  واألمن في أفريقياالسلم والعالقة بين التنمية  اء.ف

 خصص السياق،في هذا وبين التنمية والسالم واألمن.  اهتماما للصلةقد أولى مجلس السلم واألمن ل .209
 ،2019سبتمبر  27على المستوى الوزاري في   عقد الذي  ،883 الـ اجتماعه واألمن مجلس السلم 

الترابط بين السالم واألمن والتنمية: " لبحث المتحدة،العامة لألمم  للجمعية 74على هامش الدورة 

 ." في العمل ةجماعيالنحو المشاركة 

من  تشاد،التي اتخذتها منطقة حوض بحيرة  بالمبادراتواألمن مجلس السلم  رحب االجتماع، خالل  .210

ناطق المتضررة من خالل االستراتيجية اإلقليمية لتحقيق االستقرار واالنتعاش والمرونة في الم

 والمقررالخمس، مجموعة دول الساحل  وكذلك النهج الشامل الذي اعتمدته حرام،بوكو جماعة 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا في  المجموعةالقمة االستثنائية لرؤساء دول وحكومات الصادر عن 

وضع أجل  حشد مليار دوالر أمريكي مناإلرهاب والقاضي ببشأن مكافحة  ،2019سبتمبر  14

إلى التنفيذ الفعال إلطار  مجلس السلم واالمن  المحاربة اإلرهاب في المنطقة. دع عمل شاملةخطة 

وشدد على حاجة االتحاد في فترة ما بعد النزاعات سياسة االتحاد اإلفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية 

 المستويات ير المناخ على مواصلة حشد جبهة إفريقية موحدة ضد اآلثار السلبية لتغإلى األفريقي 

والعالمية، من خالل المرونة والتكيف، في سياق اتفاقية باريس لعام  ةوالقاري ةواإلقليمي ةالوطني

ودعم المبادرات واالستراتيجيات اإلفريقية الحالية، مثل قمة العمل األفريقية األولى، التي  2015

مخصصة لمنطقة الساحل، وحوض ولجانها الثالث ال 2016نوفمبر  16عقدت في مراكش في 

 .يةردول الجزالالكونغو و

واألمن والتنمية في السلم  على ضرورة تعميم ب عد  مجلس السلم واألمن ؤكدي ذلك،عالوة على   .211

 أفريقيا،في  البنادقالرئيسية للخطوات العملية إلسكات التحاد األفريقي امواصلة تنفيذ خارطة طريق 

على استقرار القارة. طلب المجلس من رئيس المفوضية زيادة تعزيز  بالنظر إلى تأثيرها اإليجابي

التعاون والتنسيق بين اإلدارات المختلفة داخل مفوضية االتحاد اإلفريقي والوكاالت المتخصصة 

أثناء  والتنمية،مع مراعاة الترابط بين السالم واألمن  ،واألمنمجلس السلم  لالتحاد األفريقي لدعم

 .رئيس المفوضية تقديم تقرير سنوي عن التدابير المتخذة لهذا الغرض منوطلب  واليتها،تنفيذ 

وكذلك آثار تغير  والتنمية،واألمن  السلم إبراز الصلة المتزايدة بين  المؤتمر يود في هذا الصدد، قد   .212

تعزيز التعاون والتنسيق بين اإلدارات  المفوضية مواصلة من رئيسويطلب  القارة،المناخ في 

مجلس السلم  تلفة داخل مفوضية االتحاد اإلفريقي والوكاالت المتخصصة لالتحاد األفريقي لدعمالمخ

 تفويضها؛أثناء تنفيذ  والتنمية،، مع مراعاة الترابط بين السالم واألمن واألمن

 ً  خاتمةال .خامسا

فريقيا خالل واألمن في أ السلم  على آخر المستجدات في مجال  المؤتمرسعى هذا التقرير إلى إطالع  .213

نزاعات، وكذلك  تعيشبعض البلدان التي  أحرزبينما و. 2020إلى فبراير  2019الفترة من فبراير 

ج امتخلقة عن الركب وتحتبلدان أخرى ال تزال تقدماً،  ،النزاعاتفي مرحلة ما بعد تلك التي توجد 

تتطلب األوضاع في ليبيا وجميع الدول األعضاء.  مجلس السلم واالمن عناية مستمرة منبالتالي إلى 
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السالم والتنمية  مسارا على موجنوب السودان اهتماًما عاجالً للغاية من أجل إعادة وضعه

 .المستدامين

 لذلك،النزاعات حال سحريا.  تسويةوج القارية الحالية تجاه إدارة ال يمكن اعتبار الن ه   الواقع،في   .214

استكشاف أساليب استراتيجية جديدة إلدارة  يإلى أن يواصل االتحاد األفريق هناك حاجة ملحة 

 ومن شأن ذلك أن . القارة في باستمرار المتغيرالمشهد السياسي واألمني  ظل فيوتسويتها النزاعات 

اإلرهاب والتطرف العنيف  كارثةعلى التعامل مع التهديدات الناشئة مثل  مجلس السلم واألمن يساعد

والتي  المناخ،واالتجار، باإلضافة إلى اآلثار السلبية لتغير  الوطنيةللحدود ة براعالوالجريمة المنظمة 

الجهود التي  تعتبر ذلك،عالوة على وافترضت نطاقًا غير مسبوق من التوسع والشدة داخل القارة. 

النزاعات وتوطيد السالم  في مجال منعواألمن مجلس السلم  لتعزيز عمل 2019بذلت خالل عام 

 .به ينبغي رعايته واستدامته امرحب اتنمية والسالم واألمن في أفريقيا تطوروالترويج المشترك لل

 القاهرة، في اتالنزاعإن إنشاء مركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد   .215

ً سيساعد البلدان الخارجة من بالفعل، يعد   توطيد سالمها والنهوض  على اتنزاعالإنجازاً هاما

ال تزال القارة تواجه عددًا  تحققت،على الرغم من المكاسب التي و. ةواالقتصادي ةاالجتماعي تهابأجند

وهو ما ال يتوافق مع  الخارجي،بما في ذلك التدخل السياسي والعسكري  ،المشاكل كبيًرا من 

هذه تشكل  واألمن والسالمة داخل القارة.  السلمونصوص وسياسات االتحاد األفريقي المتعلقة بالدفاع 

، بالنظر اتستحقه لها بالسرعة التي العناية يوليأن  على المؤتمريتعين الظاهرة المتنامية مصدر قلق 

 .إلى آثارها على االستقرار والتماسك والتضامن في المستقبل في القارة

مجلس  كول، تمشياً مع الرؤية واألحكام الواردة في القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وبروتوأخيراً و .216

فمن  والسالمة،واألمن السلم وللدفاع  موحدةكون ألفريقيا آليات والتي تدعو إلى أن ت واألمنالسلم 

المجموعات االقتصادية اإلقليمية/واآلليات التطورات الجديرة بالترحيب أن االتحاد اإلفريقي و

 ، بما في ذلك تنسيقة الجاهزةللقوة األفريقيلضرورة التشغيل الكامل  اكبير ااهتمامت منح قداإلقليمية 
 ومن الجدير بالثناءالقوة األفريقية الجاهزة.  القدرة األفريقية على االستجابة الفورية لألزمات داخل

عقيدة العسكرية وخاصة ال ،الجاهزةالقوة األفريقية  سياسات مختلفة لتشغيل وضعبذولة لالجهود الم

 وللقوة األفريقية الجاهزة.  اإلقليميةة ستودعات اللوجستيماللعمليات دعم السالم وكذلك إنشاء  ةالجديد
اإلقليمية  الجاهزةفي هذا الصدد، يتم أيًضا تشجيع الجهود المستمرة لضمان االستعداد لنشر الكتائب 

 الجاهزة.للقوة األفريقية التابعة 
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 األمن عن أنشطته ولسلم امقرر االتحاد األفريقي بشأن تقرير مجلس 

 واألمن في أفريقيا وحالة السلم
 إن المؤتمر

مجلس السلم  ويشجع، أفريقياواألمن عن أنشطته وحالة السلم واألمن في  سلمبتقرير مجلس ال يحيط علما .1

واألمن، بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية لمنع النزاعات وإدارتها 

النزاعات ، على مواصلة مضاعفة الجهود لمنع حاالت قياألفري، وبدعم من مفوضية االتحاد وتسويتها

مجلس السلم واألمن على مواصلة تقديم التوجيه االستراتيجي كما يحث  .وتسويتهاواألزمات وإدارتها 

بشأن تنفيذ برامج االستقرار وإعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع في البلدان الخارجة من 

 النزاعات؛

ود التي يبذلها فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي وغيره من قادة المنطقة لتعزيز السالم بالجه يشيد .2

واالستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك لتعزيز عالقات حسن الجوار مع بلدان المنطقة 

تعاون لعام المؤتمر ضرورة التنفيذ الكامل إلطار السالم واألمن وال يؤكدوفيما بينها. وفي هذا السياق، 

بعثة منظمة األمم المتحدة المؤتمر عن امتنانه ل يعربلجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة. و 2013

األطراف في  ي ، والشركاء الثنائيين والمتعددلتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية

جمهورية الكونغو الديمقراطية، لدعمهم المتواصل لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 

المؤتمر الدول  يدعوالم واالستقرار األخيرة التي تحققت في إقليم كاساي. كما يتضح من مكاسب الس

والمجتمع الدولي عموما إلى مواصلة دعم الجهود الحالية لجمهورية  األفريقياألعضاء في االتحاد 

الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية واالنتعاش االجتماعي واالقتصادي، ال سيما في 

المؤتمر الدول األعضاء على دعم الجهود المبذولة لمكافحة  ويشجعمناطق المتضررة من انعدام األمن. ال

المؤتمر المجتمع الدولي إلى  يدعوتفشي فيروس إيبوال في أجزاء من جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

الكونغو الديمقراطية تقديم الدعم المالي لبرنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج في جمهورية 

في مؤتمر التجارة واالستثمار في منطقة البحيرات الكبرى  أيضاجميع الشركاء على المشاركة  ويشجع

 .2020الي، في مارس جالمقرر عقده في كي

بالتدابير التي اتخذتها حكومة بوروندي في التصدي للتحديات التي يواجهها البلد، ال سيما فيما  يعترف .3

، بما في ذلك إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة في 2020ات لالنتخابات المقبلة في عام يتعلق بالتحضير

 13، تمشيا مع قانون االنتخابات البوروندي؛ ولجنة الحقيقة والمصالحة المؤلفة من 2018أغسطس  31

تخابات؛ ؛ واعتماد خارطة طريق كيانزا لالن2000عضًوا، وفقًا التفاق أروشا للسالم والمصالحة لعام 

واإلعالن عن الجدول الزمني لالنتخابات من قبل اللجنة االنتخابية الوطنية المستقلة، من بين أمور 

وعده بعدم الترشح في االنتخابات الرئاسية ب للوفاءالرئيس بيير نكورونزيزا بالمؤتمر  يشيدأخرى. 

هود للتوصل إلى اتفاق شامل المؤتمر الحكومة والمعارضة إلى تكثيف الج يدعو. 2020القادمة في عام 

 األفريقيواالتحاد  أفريقياالمؤتمر جماعة شرق  يشجعوتوافقي يتسق مع روح ومضمون اتفاق أروشا. 

واألمم المتحدة على توحيد جهودها من أجل إعطاء الزخم الذي تمس الحاجة إليه للعملية السياسية في 

 األفريقيلخبراء العسكريين التابعين لالتحاد المؤتمر بعمل مراقبي حقوق اإلنسان وا يشيدبوروندي. 

المؤتمر نداءه  يكرر. لدوالسالم في الب الوئامللمساهمة في تعزيز  2015الذين تم نشرهم في البالد منذ عام 

لالتحاد األوروبي لرفع العقوبات المفروضة على بوروندي، من أجل تهيئة الظروف المواتية لتسهيل 

 .لد تصادي في الباالنتعاش االجتماعي واالق
 

على  2021-2020على ضمان تنظيم االنتخابات العامة  أفريقياجميع أصحاب المصلحة في وسط  يحث .4

الوسطى واالتفاق السياسي للسالم  أفريقياصارم لقوانين جمهورية المتثال الاكنف النحو المقرر، في 

مر بالرئيس فوستين آرشينج تواديرا المؤت يشيد . وفي هذا السياق،2019فبراير  6والمصالحة المبرم في 
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على جهوده الرامية إلى بناء توافق شامل في بلده، ال سيما من خالل الحوار الذي بدأه مع رؤساء دول 

الوسطى السابقين، وهم فرانسوا بوزيزي وميشيل جوتوديا وكاترين سامبا بانزا، استنادًا  أفريقياجمهورية 

المؤتمر بالتقدم المحرز في تنفيذ االتفاق السياسي للسالم  يقرالحوار. إلى اتفاق السالم كمرجع وحيد لهذا 

مفوض السلم واألمن، السفير إسماعيل شرقي لجهوده المتواصلة بالتعاون مع وكيل ب يشيدوالمصالحة، 

ا الوسطى على تكثيف الحوار، بدعم ياألطراف في أفريق ويحثاألمين العام لألمم المتحدة لحفظ السالم 

اجتماعات دعمها تنفيذ اتفاق السالم وعقد لبلدان المنطقة بالمؤتمر يشيد هات الضامنة لالتفاق. من الج

بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق المؤتمر  يحثهذه الغاية. ل اللجان المشتركة تحقيق

لجنة بناء  كذلك يحث؛ واألفريقيعلى دعم نشر مراقبي االتحاد  الوسطى أفريقيافي جمهورية  االستقرار

لمتحدة السالم، وعلى وجه الخصوص، مصر، بصفتها نائب رئيس لجنة بناء السالم التابعة لألمم ا

الوسطى، على الجهود التي  أفريقياوالمملكة المغربية، بصفتها رئيس تشكيلة األمم المتحدة لجمهورية 

ة في جدول أعمال لجنة األمم األفريقيالوسطى وللدفاع عن مصالح البلدان  أفريقياتبذالنها لدعم جمهورية 

في نيويورك، وكذلك الشركاء الدوليين  ةاألفريقيالمتحدة لبناء السالم، بما في ذلك من خالل المجموعة 

المؤتمر من الدول  يطلبوإطالق مشاريع التنمية.  جي في بان األفريقيلتقديم الدعم الموعود لبعثة االتحاد 

 أفريقياوالمجتمع الدولي عموما توفير الدعم الفني والمالي لسلطات  األفريقياألعضاء في االتحاد 

 أفريقيالناجح لالنتخابات المقبلة وإعادة بناء االقتصاد في جمهورية الوسطى، من أجل تسهيل التنظيم ا

 الوسطى.
 

 منحهاحكومة الكاميرون لعقدها الحوار الوطني وإرسال قافلة السالم داخل البالد، فضالً عن ب يشيد .5

. للجزء الغربي من البالد الذي يسودها عدم االستقرار، بهدف إتاحة الفرصة لتحقيق السالم اخاص اوضع

المؤتمر أيًضا الحكومة الكاميرونية بإطالق سراح الزعماء السياسيين والسجناء في "جمهورية  ويوصي

 يطلبأمبازون" االنفصالية التي أعلنت انفصالها من المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية. 

د حل دائم لألزمة في مساعدة الشعب الكاميروني على إيجالالمؤتمر من رئيس المفوضية مواصلة جهوده 

 إلى مجلس السلم واألمن.بهذا الشأن البالد وتقديم تقارير منتظمة 
 

ل في جزر القمر، بهدف حل جميع الخالفات بين لمواصلة دوره كمسهِّ  األفريقياستعداد االتحاد  يؤكد  .6

دعم  ، على مواصلةاألفريقيمجلس السلم واألمن، بدعم من مفوضية االتحاد  ويشجعأصحاب المصلحة 

جزر القمر في جهودها الرامية إلى دفع عجلة الحوار السياسي إليجاد حلول توافقية للتحديات التي 

المؤتمر جميع أصحاب المصلحة في جزر القمر العودة إلى طاولة  يناشدتواجهها. وفي هذا السياق، 

االستقرار  شروط مسبقة بهدف إيجاد حل تفاوضي لخالفاتهم، من أجل تعزيز ةالمفاوضات دون أي

المؤتمر فخامة الرئيس أزالي على استئناف الحوار مع المعارضة يشجع  السياسي والمصالحة في البلد.

واإلفراج عن جميع السجناء السياسيين من أجل تعزيز التوافق في  لدبهدف تحسين الوضع السياسي في الب

 تسيير شؤون الدولة.
 

، في هذا الصدد، حكومة الصومال االتحادية، وكذلك عويشجبالتقدم المطرد في الصومال،  يحيط علما .7

 يناشد. ا الدول األعضاء االتحادية على مواصلة تعزيز الحلول التوافقية للتحديات التي تواجه بلده

المؤتمر الشركاء الدوليين مواصلة دعم الصوماليين واالمتناع عن أي إجراءات قد تقوض الجهود الحالية 

المؤتمر على ضرورة التعجيل بإنشاء قوات أمنية صومالية قادرة على  يؤكدلبلد. إلنهاء النزاع في ذلك ا

في الصومال، وبسط سيطرتها على األراضي المحررة  األفريقيالقيام بعمليات مشتركة مع بعثة االتحاد 

ي السكنية، وتأمين طرق اإلمداد الرئيسية، بهدف تهيئة الظروف المواتية الت المراكزحديثًا، وحماية 

ستمكن قوات الدفاع واألمن الوطنية الصومالية من تولى مسؤوليات األمن بفعالية من بعثة االتحاد 

في الصومال وقوات األمن الصومالية  األفريقيالمؤتمر ببعثة االتحاد  يشيد. 2021بحلول عام  األفريقي

تعاون الوثيق في مجال إلى مواصلة هذا ال ويتطلعشوكة جماعة الشباب اإلرهابية  كسرعلى نجاحها في 
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في  األفريقيالهجمات اإلرهابية المرتكبة في الصومال وضد بعثة االتحاد  يدين المؤتمر بشدةالقتال. 

 يشيدالشفاء العاجل للمصابين.  ويتمنىعن تعازيه ألسر الضحايا  المؤتمر كذلك يعربالصومال. و

في الصومال لتضحياتهم  األفريقية االتحاد بالبلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة في بعث كذلكالمؤتمر 

 والتزاماتهم باستعادة السالم واالستقرار في الصومال.

دعمه للدور الجديد للسودان وتعاونه المستمر في  ويؤكد مجدداالسودان على انتخابه رئيساً لإليغاد، يهنئ  .8

المجلس السيادي بالمؤتمر  يشيد العمل من أجل تحقيق السالم واالستقرار والتنمية في المنطقة والقارة. 

االنتقالي والحكومة السودانية االنتقالية على تعاونهما المستمر والتزامهما ومشاركتهما المنسقة في 

المؤتمر جميع أصحاب المصلحة السودانيين على  يشجعلتحديات المتعددة التي تواجه البالد. التصدي ل

اصة التنسيق والتعاون القويين بين السلطات االنتقالية، الحفاظ على الزخم الذي تم حشده حتى اآلن، وخ

المؤتمر بالجهود التي بذلها  يشيديساهم في استعادة ثقة الشعب السوداني في المؤسسات الوطنية.  مما 

رئيس االتحاد، فخامة الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي 

لتنمية )إيغاد(، وكذلك رئيس المفوضية، سعادة السيد للهيئة الحكومية المشتركة أحمد، بصفته رئيس ا

المؤتمر  يرحبموسى فكي محمد على جهودهم المنسقة من أجل إيجاد حل لألزمة في السودان. 

باستضافة جمهورية جنوب السودان، تحت رعاية الرئيس سلفار كير ميارديت، المفاوضات بين الحكومة 

للجهود التي تبذلها إيغاد وبلدان  ويعرب عن تقديرهنتقالية والحركات المسلحة السودانية، السودانية اال

الدول التي فرضت عقوبات اقتصادية ومالية على جمهورية السودان، رفع  المؤتمر بقوة يناشدالمنطقة. 

ة األمريكية إلى المؤتمر حكومة الواليات المتحد يدعوهذه العقوبات بشكل فوري وكلي. وفي هذا السياق، 

إزالة السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، من أجل تسهيل تدفق االستثمارات في السودان لتعزيز 

بالتدابير التي تتخذها حكومة السودان لجذب  المؤتمر أيًضا يرحبالسالم والتنمية المستدامين. 

حكومتي الواليات المتحدة األمريكية  في هذا السياق بالحوار الذي تم إطالقه بين ويعترفالمستثمرين 

المؤتمر من رئيس المفوضية، بالتنسيق مع الهيئة الحكومية  يطلبوالسودان لمعالجة هذه القضايا. 

 لتنمية، مواصلة جهوده في دعم السودان خالل الفترة االنتقالية.لالمشتركة 
 

مشتركة في دارفور )اليوناميد( ال األفريقيبحكومة السودان وبعثة األمم المتحدة واالتحاد  يشيد  .9

بمجلس السلم  كما يشيدبشأن االنسحاب،  2429لجهودهما التعاونية والتزامهما بتنفيذ قرار مجلس األمن 

المؤتمر  يشدد. 2020أكتوبر  31واألمن ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة لتمديد والية اليوناميد حتى 

من خالل االستثمار في مشاريع التنمية المستدامة. وفي هذا  على أهمية الحفاظ على السالم في دارفور

بالتعاون مع األمم المتحدة، على االضطالع  ،األفريقيالمؤتمر بقوة مفوضية االتحاد  يشجعالصدد، 

بمبادرات استراتيجية من شأنها ضمان تعبئة الموارد بفعالية، بما في ذلك األموال الالزمة لتحقيق 

على أن االنسحاب يجب أن يكتمل  يؤكد المؤتمرفي دارفور. وفي هذا الصدد، االستقرار والتنمية 

بطريقة تحافظ على المكاسب التي تحققت في دارفور، في إطار البحث الشامل عن السالم واالستقرار 

 والتنمية في السودان.

جلس السيادي بالجهود التي بذلها فخامة الرئيس األوغندي يويري كاغوتا موسيفيني ورئيس الم يعترف .10

، التي قامت، من بين أمور 2019نتيبي في نوفمبر أللسودان السيد عبد الفتاح البرهان في عقد قمة 

أخرى، بتمديد فترة ما قبل االنتقالية لتمكين أصحاب المصلحة في جنوب السودان من حسم القضايا 

الرئيس سلفا كير بالمؤتمر  يشيد. حكومة االنتقالية للوحدة الوطنية المعاد تنشيطهاالالعالقة قبل تشكيل 

حكومة جنوب بالمؤتمر  يشيدنتيبي. أتوافق خالل قمة الميارديت والدكتور ريك مشار للتوصل إلى 

 يشيدعلى استكمال عملية الصرف.  ويشجعهاالسالم،  ما تم صرفه من أجل تنفيذ اتفاقل السودان 

صصة لجنوب السودان )لجنة الخمسة( برئاسة الرفيعة المستوى المخ األفريقيالمؤتمر بلجنة االتحاد 

المتواصل لعملية السالم في  اوعضوية كل من الجزائر وتشاد ونيجيريا ورواندا لدعمه أفريقياجنوب 
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المؤتمر بجميع  كما يشيد. 2019 عام تمت أثناء منتظمة زياراتجنوب السودان، بما في ذلك من خالل 

ديا لحكومة جنوب السودان، بما في ذلك مصر ونيجيريا الدول األعضاء التي قدمت دعم ماليا وما

 يناشدفي هذا السياق، الدول األعضاء األخرى أيًضا تقديم مساهمات. ويناشد المؤتمر، ، أفريقياوجنوب 

المؤتمر، في نفس السياق، المجتمع الدولي تقديم مزيد من الدعم المالي والمادي واللوجستي لعملية السالم 

، وخاصة ترتيبات األمن االنتقالية لتسهيل عملية التجميع والفرز والتدريب ونشر في جنوب السودان

 قوات جنوب السودان المتحدة الالزمة لحماية المسؤولين أثناء تنفيذ اتفاق السالم.
 

إزاء التأخير في  ويعرب عن قلقه، 2020فبراير  22ضرورة تشكيل الحكومة االنتقالية بحلول  يؤكد .11

بالنسبة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية  بالغةبل المرحلة االنتقالية التي تكتسي أهمية إنجاز مهام ما ق

 يدعواالنتقالية، ال سيما تلك المتعلقة بالترتيبات األمنية االنتقالية وتحديد عدد الواليات وحدودها. 

هو أمر بالغ القضايا العالقة، و حسمفي جنوب السودان إلى مواصلة الحوار لف األطرا بقوةالمؤتمر 

حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية المعاد تنشيطها.  األهمية للتنفيذ الكامل لالتفاق المعاد تنشيطه وتشكيل

استعادة إلى  امع شعب وحكومة جنوب السودان في تطلعاتهم األفريقيالمؤتمر تضامن االتحاد  يؤكد

 .السالم واالستقرار الدائمين، والنهوض بالتنمية في البلد

األطراف على االتفاق على وقف دائم  ويشجعبين األطراف الليبية  يةالعدواناألعمال بوقف  رحبي .12

الرفيعة المستوى  األفريقيالمؤتمر البيان الصادر عن االجتماع الثامن للجنة االتحاد  يجيزإلطالق النار. 

بين أمور أخرى، على  ، في برازافيل، الكونغو، الذي شدد، من2020يناير  30ليبيا، المنعقد في حول 

ضرورة إجراء حوار وطني شامل ومصالحة وأدان بشدة استمرار القتال في ليبيا والتدخل الخارجي الذي 

حول ليبيا المنعقد في برلين في يناير  بنتائج المؤتمر أيًضاالمؤتمر  يرحبيقوض جهود السالم في ليبيا. 

حظر المفروض على األسلحة واالمتناع عن التدخل الشركاء الدوليين بااللتزام بال تعه د، وخاصة 2020

ليبيا إلى مواصلة حول الرفيعة المستوى  األفريقيالمؤتمر لجنة االتحاد  يدعوفي الشؤون الداخلية لليبيا. 

، باعتبارها طريقا للمضي قدما نحو وقف دائم الليبييندعم العملية السياسية الشاملة تحت قيادة وملكية 

المؤتمر دور دول الجوار لليبيا في البحث عن  ؤكديمنتدى المصالحة. عقد ل امسبق اطإلطالق النار، وشر

 يؤكدفي الجزائر العاصمة.  2020يناير  23باالجتماع الذي ع قد مؤخرا في  ويرحبحل لألزمة الحالية، 

في ليبيا لألزمة الحالية  عسكري حلال يوجد نه يتلخص في أالذي  األفريقيموقف االتحاد  مجدداالمؤتمر 

للنزاع في حل سياسي وسلمي إلى تعزيز الجهود، بما في ذلك وقف دائم إلطالق النار، نحو إيجاد  ويدعو

 يطلب، في الصخيرات، المغرب. 2015ليبيا تمشيا مع أحكام االتفاق الذي وقعته األطراف الليبية في عام 

لموسة الالزمة، بالتشاور الوثيق مع المؤتمر من رئيس المفوضية االضطالع بدوره واتخاذ التدابير الم

 .، بهدف حل األزمة الليبيةاألفريقياألمم المتحدة، لضمان المشاركة الفعالة لالتحاد 
 

للحفاظ على السالم واالستقرار، بما في ذلك من خالل تعزيز الحكم  األفريقيببلدان إقليم الجنوب  يشيد .13

لمشروعة وتعزيز التعاون بين الدول، مما يدل على الرشيد، ومكافحة الفساد والتدفقات المالية غير ا

المؤتمر بلدان اإلقليم على مواصلة تعزيز  يشجع. بنادقبإسكات ال اإلقليمااللتزام الجماعي في 

استراتيجيات التخفيف من الكوارث الطبيعية والجفاف ومواصلة العمل معا لمكافحة اإلرهاب والتطرف 

المؤتمر بالموزمبيقيين للتنظيم  يشيدالوطنية. الحدود المنظمة عبر  العنيف والتشدد واالتجار والجريمة

ويشجعهم على مواصلة جهودهم في تنفيذ اتفاق السالم  2019الناجح لالنتخابات السلمية في أكتوبر 

يهيئ ظروفًا أكثر مالءمة لالنتعاش والتنمية مما وتعزيز السالم والمصالحة واالستقرار في البلد، 

 .ين قتصاديالواين جتماعيالا
 

اللتزامهم وجهودهم  )اإلكواس( أفريقيااالقتصادية لدول غرب مجموعة رؤساء دول وحكومات الب يشيد .14

 ؤتمرالم يهنئفي غينيا بيساو.  الطويلة األمدالدؤوبة في إيجاد حل دائم لألزمة السياسية والمؤسسية 
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ولى من االنتخابات الرئاسية في غينيا األجولة التنظيم الناجح والسلمي للشعب وحكومة غينيا بيساو على 

إلى إجراء  بقوةالمؤتمر يدعو . 2019ديسمبر  29ثانية في الجولة الو 2009نوفمبر  24بيساو في 

السياسية، باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق إليجاد  األطرافحوار حقيقي شامل بين جميع 

تنادا إلى إعالن اللجنة االنتخابية الوطنية في غينيا بيساو فيما حلول دائمة وتعزيز مؤسسات الدولة. واس

المؤتمر السيد عمرو إمبالو على انتخابه رئيسا لغينيا بيساو.  يهنئيتعلق بنتائج االنتخابات الرئاسية، 

نفاذ القانون، لتمكينها من إل ليات الوطنيةاآلالمؤتمر حكومة غينيا بيساو على زيادة تعزيز  ويحث

 يعربع بوظائفها بمزيد من الفعالية، وال سيما في التصدي للجرائم ذات الصلة بالمخدرات. االضطال

إزاء االتجار بالمخدرات والجرائم ذات الصلة في غينيا بيساو، التي أيضا  عن قلقه العميقالمؤتمر 

 .عدام االستقرار في البلدانبالتالي  يؤججوتسهم في زعزعة االستقرار، 

رية جامبيا الرامية إلى توطيد الديمقراطية في البلد من خالل عملية اإلصالحات بجهود جمهو يشيد .15

بمفوضية  أيًضاالمؤتمر  يشيدفي تعزيز االستقرار والنمو االقتصادي.  بشكل كبيرالحالية التي ستسهم 

 مبياللدعم الفني لجا األفريقيللدعم المتواصل الذي تقدمه، من خالل فريق االتحاد  األفريقياالتحاد 

السلم واألمن، ال سيما فيما يتعلق بتعزيز  عزيزوغيره من اآلليات، لجهود حكومة جامبيا الرامية إلى ت

حوار مع الالمجلس حكومة جامبيا على مواصلة االنخراط في  يشجعفي البلد.  حكوميةالمؤسسات ال

ي وتهيئة بيئة مواتية أعضاء االئتالف السابق واألحزاب السياسية، من أجل تعزيز االستقرار السياس

 .للسالم والتنمية االقتصادية في البلد
 

لهجمات اإلرهابية وغيرها من جراء افي األرواح لوقوع خسائر تعازيه لبلدان منطقة الساحل  يقدم .16

 يعربمن خالل أجهزته وبرامجه المختلفة.  األفريقياستمرار دعم االتحاد  ويؤكدحوادث العنف الطائفي 

واالتجار بجميع  اللصوصيةإزاء أعمال اإلرهاب المستمرة وتنامي أعمال  البالغعن قلقه المؤتمر 

األطراف في مالي على التقدم بالمؤتمر  يشيد أنواعه والجريمة العابرة للحدود في منطقة الساحل. 

على مواصلة عملية اإلصالح، بهدف بناء الثقة بين  ويشجعهاالمحرز في الحوار الوطني الشامل 

 يحث، في إطار تنفيذ اتفاق السالم والمصالحة في مالي المنبثق عن عملية الجزائر. المحلية المجتمعات

 يشددالمؤتمر األطراف في مالي على مضاعفة الجهود في تنفيذ اتفاق السالم والمصالحة في مالي. 

ات ضرورة مواصلة الدعم وجهود كسب التأييد للمبادرات اإلقليمية، ال سيما مبادرعلى المؤتمر 

اإلكواس لمكافحة انتشار اإلرهاب في منطقة الساحل، من خالل زيادة التمويل بموجب التعهد بتقديم 

. في هذا السياق، 2019سبتمبر  14المنعقدة في  جادوجوخالل قمة وا المعلن أمريكي تريليون دوالر

افحة اإلرهاب في المؤتمر الدول األعضاء في اإلكواس على الوفاء بتعهداتها من أجل تعزيز مك يشجع

المؤتمر الشركاء، بناء على األولويات التي حددها االتحاد  يحثمنطقة الساحل. عالوة على ذلك، 

واالتجار  أعمال اللصوصية، على مواصلة تقديم الدعم للجهود المبذولة لمكافحة اإلرهاب واألفريقي

مر بإعالن باماكو بشأن الوصول المؤت يرحبفي هذا الصدد، والوطنية. الحدود والجريمة المنظمة عبر 

، في باماكو، مالي، 2019نوفمبر  29المعتمد في المحلية إلى الموارد الطبيعية والنزاع بين المجتمعات 

 .األفريقيعلى النحو الذي اعتمده االجتماع الوزاري لالتحاد 

لجاهزة، بما في ذلك ا ةاألفريقيلجهوده الدؤوبة نحو التفعيل الكامل للقوة  مجلس السلم واألمنب شيدي .17

ضمن القوة  ة لالستجابة الفورية لألزماتاألفريقيالقدرات  استمرار تقديم التوجيه االستراتيجي لمواءمة

ة لالستجابة الفورية األفريقيالقدرات لصالح المؤتمر أيًضا بالدول المتطوعة  يشيد .الجاهزة ةاألفريقي

مجلس السلم واألمن ذات الصلة، بهدف  مر وبياناتلألزمات، الستمرارها في االمتثال لمقررات المؤت

بالمفوضية  كذلكالمؤتمر  يشيد. 2020التعجيل بعملية المواءمة التي ينبغي أن تكتمل بحلول يونيو 

الجاهزة، بما في ذلك المذهب الجديد  ةاألفريقيالقوة  لتفعيلالسياسات المختلفة  وضع للجهود المبذولة في

وم العمليات الجديد، وكذلك للجهود المبذولة إلنشاء المستودعات اللوجستية لعمليات دعم السالم ومفه
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المؤتمر األلوية الجاهزة اإلقليمية ب يشيدفي نفس السياق، و الجاهزة. ةاألفريقيللقوة  اإلقليمية التابعة

 .للجهود المستمرة لضمان التأهب للنشر الجاهزة ةاألفريقيالتابعة للقوة 

الوطنية، بما في ذلك مكافحة  الحدود يبول في مكافحة الجريمة المنظمة عبربمبادرات األفر يرحب .18

المؤتمر المفوضية إلى التعجيل ويدعو االتجار غير المشروع باألسلحة والمخدرات والمواد المهربة. 

بتزويد أمانة األفريبول بالموظفين كي يتسنى لها االضطالع بواليتها على نحو أكثر فعالية. وفي هذا 

جميع الدول األعضاء  ويشجعالجزائر على انتداب موظفين ألمانة األفريبول بالمؤتمر  يشيددد، الص

 األخرى أيًضا على انتداب موظفين ألمانة األفريبول.

المؤتمر الدول األعضاء على مضاعفة جهودها في إدماج حماية الطفل في برامجها، بدعم من  يشجع .19

 يطلباالقتصادية اإلقليمية/ اآلليات اإلقليمية. وفي هذا الصدد، المجموعات و األفريقيمفوضية االتحاد 

إدماج حماية الطفل في حملة إسكات البنادق، وموضوع االتحاد  األفريقيالمؤتمر من مفوضية االتحاد 

، وكذلك وضع سياسة شاملة لحماية الطفل في عمليات دعم السالم لالتحاد 2020لعام  األفريقي

لرئيس المفوضية بتعيين مبعوث خاص لشؤون األطفال في النزاعات  نداءهتمر المؤ ويكرر. األفريقي

 المسلحة.

ت في منع النزاعات والوساطة، األفريقيابالمفوضية للخطوات المتخذة للتفعيل الكامل لشبكة النساء  يشيد .20

ء من المفوضية مواصلة تعبئة الدعم لنشر أعضا ويطلبوال سيما تدريب ونشر الشابات الوسيطات 

 .األفريقيت في مختلف مكاتب اتصال االتحاد األفريقياشبكة النساء 

إضفاء الطابع المؤسسي على برنامج الشباب من أجل السالم داخل  األفريقيمن مفوضية االتحاد  يطلب .21

مكتب مخصص لتنسيق جهود جميع أصحاب المصلحة وتسهيل  إنشاءإدارة السلم واألمن من خالل 

المؤتمر السفراء  يجيزتلبية توقعات الشباب المتزايدة في جميع أنحاء القارة. تفعيله بالكامل، بهدف 

على  ويشجعهمالخمسة  األفريقيين الخمسة الذين يمثلون كل إقليم من أقاليم االتحاد األفريقيالشباب 

مواصلة تعزيز دور الشباب في القارة بشأن قضايا السلم واألمن بما يتماشى مع صكوك االتحاد 

 ذات الصلة. يقياألفر

. وفي هذا أفريقياتزايد انعدام األمن الناجم عن اآلثار السلبية لتغير المناخ في  يالحظ مع القلق العميق .22

المستمر لاللتزامات واالتفاقات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، وال سيما  لدعملالمؤتمر نداءه  يكررالصدد، 

مليار دوالرا  100بتخصيص أيًضا إلى الوفاء بتعهده  المؤتمر المجتمع الدولي يدعواتفاق باريس. 

تغير المناخ على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. األنشطة المتعلقة بأمريكيا سنويًا، لتمويل 

ذات  األفريقي، وأجهزة االتحاد األفريقيالمؤتمر من رئيس مفوضية االتحاد  يطلبوعالوة على ذلك، 

مع الدول األعضاء، الستكشاف الوسائل والطرق المبتكرة لتمويل اإلجراءات  الصلة، العمل بالتشاور

المؤتمر على أهمية تشجيع السعي المتكامل للسلم واألمن  يؤكد. وفي هذا السياق، أفريقياالمناخية في 

األسباب الجذرية للنزاعات والتخفيف من حدة على والتنمية على أراضي الدول األعضاء بهدف القضاء 

المؤتمر مجلس السلم واألمن على مواصلة  يشجعثار السلبية لتغير المناخ في القارة. ولهذا الغرض، اآل

 2020المؤتمر من رئيس المفوضية تقديم تقرير سنوي خالل عام  يطلب كماتقديم التوجيه االستراتيجي. 

 عن التدابير المتخذة لتجسيد هذا الترابط على أرض الواقع.

إلعادة اإلعمار والتنمية  األفريقية إلى تعبئة الموارد من أجل تفعيل مركز االتحاد الجهود الرامي يشجع .23

في مرحلة ما بعد النزاع؛ وتنفيذ نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وإصالح القطاع األمني في 

في منع البلدان الخارجة من النزاع؛ وتقديم الدعم لوحدة دعم الوساطة، من أجل تحقيق النجاح األمثل 

؛ وبناء المزيد من التعاون في مكافحة األسلحة الصغيرة أفريقياالنزاعات وإدارتها وتسويتها في 

 واألسلحة الخفيفة غير المشروعة؛
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نها تسهم في اإلمداد خاصة وأ، أفريقياجميع انتهاكات حظر األسلحة المعمول بها حاليا في  يدين بشدة .24

كات اإلجرامية، مما يقوض سيادة الدول األعضاء وسالمتها غير المشروع للجماعات اإلرهابية والشب

المؤتمر مجلس السلم واألمن على النظر في التدابير الواجب  يحثاإلقليمية وأمنها. وفي هذا السياق، 

، وذلك بالعمل عن كثب أفريقيااتخاذها للحد من انتهاكات حظر األسلحة الذي تفرضه األمم المتحدة في 

اتخاذ من المؤتمر  يحذرلمتحدة، وخاصة مجلس األمن التابع لها. وعالوة على ذلك، مع منظومة األمم ا

والفضح، وفقا  شهاراإلتدابير عقابية ضد جميع من يواصلون ارتكاب مثل هذه االنتهاكات، بما في ذلك 

 لمقررات مجلس السلم واألمن.

للدول األعضاء في االتحاد  جميع أشكال التدخل األجنبي في الشؤون الداخلية بشدة المؤتمريدين  .25

 أفريقيا، مما يقوض جهود القارة إلسكات البنادق وتفاقم األزمات ذات اآلثار المدمرة على تنمية األفريقي

من مجلس السلم واألمن أن يظل مهتما بالمسألة وأن يقوم بتفعيل سياسته المتمثلة  ويطلبواستقرارها؛ 

 ".وفضحهم السالم خربي جهودمب اإلشهارفي "

ة للسلم األفريقيبمجلس السلم واألمن لعقد خلوته الحادية عشرة حول الدراسة الشاملة عن "المنظومة يشيد  .26

، في القاهرة، 2018أكتوبر  31إلى  29واألمن وأساليب عمل مجلس السلم واألمن، في الفترة من 

النزاعات  مصر، والخلوة الثانية عشرة حول موضوع "تعزيز عمل مجلس السلم واألمن حول منع

المؤتمر ويجيز ، في الرباط، المغرب. 2019يونيو  26إلى  24، في الفترة من أفريقياوتوطيد السالم في 

متابعة تنفيذ محتويات  األفريقيمن أجهزة صنع السياسة ذات الصلة لالتحاد  ويطلباستنتاجات الخلوتين 

ه دليل أساليب عمل مجلس السلم المؤتمر مجلس السلم واألمن إلعداد ويهنئاستنتاجات الخلوتين. 

 ويجيز أيًضا 2019يوليو  22المنعقد في  861الـ اجتماعهمجلس السلم واألمن في اعتمده واألمن الذي 

مجلس من قبل السنوية الرفيعة المستوى  الحلقة الدراسيةالمؤتمر بعقد  يرحبالدليل. وعالوة على ذلك، 

: وتهيئة بيئة أفريقيابشأن موضوع "إسكات البنادق في  أفريقياالسلم واألمن حول السلم واألمن في 

نتائج  ويجيز، في ليبرفيل، الجابون 2020يناير  14و 13مواتية لألطفال في حاالت النزاع" يومي 

 .الحلقة

لدور الهام لين الثالثة( األفريقيلألمم المتحدة )األعضاء التابع ين في مجلس األمن األفريقياألعضاء ب يشيد .27

واألمم المتحدة، ال سيما في التعبير عن وجهات  األفريقيعوا به في سد الفجوة بين االتحاد الذي اضطل

 ويشيدوالدفاع عنها وتعزيزها بشأن قضايا السلم واألمن في القارة.  الموحدةة والمواقف األفريقيالنظر 

وار وغينيا االستوائية، كوت ديف وتحديداين الثالثة المنتهية واليتهم، األفريقيباألعضاء  أيًضاالمؤتمر 

النيجر وتونس على  ويهنئعلى عملهم المثالي خالل فترة واليتهم في مجلس األمن لألمم المتحدة 

ين الثالثة في مجلس األفريقيالمؤتمر األعضاء  ويشجعغير دائمين في مجلس األمن.  عضوينانتخابهما 

 أفريقياصوت  سماعإبهدف زيادة  م ما بينهوالتنسيق فيم األمن لألمم المتحدة على مواصلة تعزيز وحدته

ة وجعلها في صدارة جدول أعمال مجلس األمن األفريقيومواقفها الموحدة بشأن قضايا السلم واألمن 

 لألمم المتحدة.
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