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 اإلفريقي لالتحاد واألمن مالسل لمجلس الخامس التقرير

 البنادقسكات إل العملية للخطوات األفريقي التحادلالرئيسية  طريقال خارطة تنفيذعن 

 0101 عام بحلول فريقياأ في

 0101ايرإلى فبر 0109للفترة من فبراير 
 

 مقدمةأوال: 
المؤتمر  بمقرر عمالا هذا  األفريقي لالتحاد واألمن مالسل مجلس تقريريقدَّم  .1

Assembly/AU/Dec.630(XXVIII) ، منعقدةال االتحاد، لمؤتمر والعشرين الثامنة العادية الدورة خالل المعتمد 

 لالتحاد الرئيسية الطريق طةخار أجازت والتي ،7312 يناير 01و 03يومي  إثيوبيا، أبابا، أديس في

وضعها مجلس السلم  التي 7373 عام بحلول فريقياأ فيالبنادق  إلسكات العملية للخطوات األفريقي

خارطة  تنفيذ حالة عن تقرير تقديم مجلس السلم واألمن من قرر،مال هذا بموجب، طلب المؤتمر. واألمن

مؤتمر لكي يتسنى ل ،7373 ديسمبر حتى للمؤتمر ةعادي دورة كل إلى الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي

 ،7373 عام أن بالذكر والجدير. التوجيه توفير وبالتالي التنفيذ عملية حول واضح منظور له يكون أن

 أفريقيا في البنادق إسكات/الحروب إلنهاء المؤتمر حدده الذي النهائي الموعد هو ديسمبر، شهر بحلول

 التي األفريقي االتحاد/ األفريقية الوحدة لمنظمة الخمسين الذكرى اللخالمعتمد  الرسمي اإلعالن في

 .7310 مايو 72 في أبابا، أديس فينُظمت 
 
ا اإلشارة تجدر .7  على ،خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقيلإجازته  منذ ،دأب المؤتمر أن إلى أيضا

 وإدارتها النزاعات لمنع اإلقليمية واآلليات اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول جميع دعوة

 ضمان أجل من اجهوده مضاعفة إلى( المجموعات االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية)تسويتها و

 الفكر مراكز/ المدني المجتمع منظمات المؤتمر دعا كما. الطريق رطةاخ بتنفيذ قوي ومالي سياسي التزام

 اعالنز إلنهاء أفريقيا لجهود دعمهم تقديم إلى اآلخرين والشركاء متحدةال األمم وكذلك الخاص، والقطاع

 .القارة في إنهاء النزاع وتشجيع
 
 11و 13يومي  عقدت التي االتحاد، مؤتمرل والثالثين الثالثة العادية الدورة من الفترة التقرير هذا يغطي .0

 أبابا أديس في ستعقد والتي ،للمؤتمر ثينوالثال الثالثة العادية الدورة إلى أبابا أديس في 7312 فبراير

 ،مجلس السلم واألمن بذلهاي التي للجهود توليفة يوفر جوهره فيفهو . 7373 فبراير 13و 2يومي 

 مفوضيةو األفريقي، االتحاد في األعضاء الدولو ،المجموعات االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليميةو

خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد  تنفيذ في نواآلخر المصلحة صحابوأ المتحدة األممو األفريقي، االتحاد

 وكذلك الجارية، األنشطة عن عامة لمحة يوفر كما. اآلن حتى تحققت التي واإلنجازات األفريقي

 ذلك، على عالوةو. خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي تنفيذ في تواجهها التي القيود/التحديات

خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد  تنفيذ تعزيز زيادة كيفية حول توصيات/حظاتمال التقرير يوضح

 .7373 ديسمبر النهائي الموعد تسبق التي الفترة في األفريقي
 
 المجلس اختار حيث مناسبة مرحلة في تقديمه يتم التقرير هذا أن على التأكيد ينبغي ،بادئ ذي بدء .4

 ، نيامي في ، 7312 يوليو 2 و 4  يومي في عقدةنالم لثالثينوا الرابعة العادية دورته في ، التنفيذي

 لتنمية المواتية الظروف تهيئة: إسكات البنادق" موضوع  األفريقي االتحاد مؤتمر عن نيابة ، النيجر

 هذا اختيار فإن لذلك،. المحددة األهداف ذات ةالمستهدف األنشطة تنفيذ أجل من 7373 العام لهذا" أفريقيا
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خارطة الطريق  تنفيذ في للجهود وتركيز تسارع فيها يكون أن يجب فترة 7373 عام جعلي الموضوع

ا التقرير يحدد سوف السياق، هذا فيو. الرئيسية لالتحاد األفريقي  التي والمحددة الممكنة األنشطة أيضا

 .7373 عام خالل للتنفيذ ملموسة، مكاسب تحقيق إلى تهدف
خارطة الطريق الرئيسية  تنفيذ حول مستمرة إرشادات تقديم واصل مجلس السلم واألمن أن الواضح منو .2

 مجلس السلم واألمن عقد الصدد، هذا فيو. الميدانية وبعثاته قرراتهم خالل من وخاصة ،لالتحاد األفريقي

 المحرز التقدم لمناقشة مخصصة ،7312 سبتمبر 2 في عقدت التي 424خالل دورته الـ مفتوحة جلسة

 بحلول أفريقيا في سكات البنادقإل العملية للخطوات األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة تنفيذ في

المضي  وطريق التنفيذ عملية في صودفت التي للتحديات بصفة خاصة االهتمام إيالء تم. 7373 عام

 .قدما
 

 التي والتحديات قيخارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريإطار  في تم االضطالع بها األنشطة تنفيذثانيا: 

 تمت مواجهتها
 ذات رئيسية مجاالت خمسة من تكونت خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي أن إلى اإلشارة تجدر .6

 الجانبو السياسي؛ الجانب وهي ،ة اتخاذهامنفذالجهات ال /المصلحة أصحاب على يتعين عملية خطوات

 تم التي األنشطة يلي فيماو. القانوني الجانبو البيئي؛ الجانبو االجتماعي الجانبو االقتصادي

 .خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي تنفيذ في االستعراض قيد الفترة خالل بها االضطالع
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 :السياسي الجانبألف: 
 والحكم الديمقراطية تعزيز  (1)

 أنحاء جميع في والحكم للديمقراطية المستمر التعزيز فإن قرراته،م في مجلس السلم واألمن أكد كما .2

 تعزيز األعضاء الدول واصلت. القارة تواجه التي المشكلة لمعالجة الفرص من المزيد يخلق فريقياأ

 االقتصادية المجموعات من بدعم الرشيد، الحكم تعزيز وكذلك الديمقراطية، مؤسساتالو ممارساتال

قد شجع  مجلس السلم واألمنفإن  ،لصددا هذا فيو. األفريقي االتحادمفوضية و اإلقليمية لياتاآل/اإلقليمية

  انتخاب كل منالمستفادة  دروسال تقاسم على األعضاء الدوله العديدة اجتماعاتباستمرار خالل 
 االتحاد بمبادئ التمسك خالل من سيما ال سلمية، انتخابات إجراء تسهل التي الظروف تحسين ومواصلة

 ذلك وغير والحكم واالنتخابات للديمقراطية األفريقي الميثاق في عليه المنصوص النحو على األفريقي

 منعالهادفة إلى  جهودال في لدروسل تبادلهذا ال يساهمو. الصلة ذات واإلقليمية القارية الصكوك من

 على المؤسسي الطابع بإضفاء مجلس السلم واألمن قام ذلك، على عالوةو .القارة فينزاعات ال نشوب

 عن تقارير خاللها اإلفريقي االتحاد مفوضية تقدم والتي إفريقيا، في نتخاباتاال حول الدورية االجتماعات

المجموعات و المعنية المدعوة األعضاء الدول قيام مع لها، التخطيط أو إجراؤها تم التي االنتخابات

ا االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية س السلم مجل االجتماعات هذه تُمّكنو. لمجلسبتقديم إحاطة ل أيضا

 نفسه الوقت في الفرصة توفير مع القارة، في الديناميكي االنتخابات لمشهد شاملة رؤيةتكوين  من واألمن

 .المستقبلية انتخاباتها إلجراء أفضل بشكل والتخطيط الذاتي للتقييم األعضاء للدول
 
 في المساهمة وبالتالي الرشيد والحكم الديمقراطية تعزيز لدعم جهودهفي إطار  مجلس السلم واألمن قام .4

 في السودان جنوب وهي األعضاء، الدول بعض إلى ميدانية ببعثات القارة، في األزمات/النزاعات حل

ركز  ،البعثات هذه فيو. 7312 يوليو في امبياوج ؛7312 يونيو في بيساو غينيا؛ و7312 فبراير

 الخالفات، لحل الحوار صلحةالم أصحاب تقديمعلى ضرورة  األخرى، التركيز نقاط بين من، مجلسال

 األمر يتعلق عندما النزاعات لمعالجة القائمة الوطنية القانونية اآلليات من واالستفادة الدستور،التمسك بو

 وتهيئة العقاب من اإلفالت مكافحة ثقافة وتعزيز والحريات؛ اإلنسان حقوق واحترام االنتخابية، القضاياب

 نيلسون بعقد باستمرار محاوريهمجلس ال ذّكر الحالة، هذه فيو. ةوالعدال والمصالحة للتعافي الظروف

 سالم وتحقيق النزاعات إلنهاء الشاملة الحملة في وأهميته 7374-7314 أفريقيا في للمصالحة مانديال

 .أفريقيا في دائم
 
 في ها،طلب على بناءا  األعضاء، الدول لدعم الجهود بذل جانبها، من، األفريقي االتحاد مفوضية واصلت .2

 الفني الدعم هذا تقديم تم. األمن قطاع إصالح وكذلك اإلدماج، وإعادة والتسريح السالح نزع مجاالت

 طلبات المفوضية تلقت التقرير، هذا من االنتهاء وقتفي و. وغيرها ومدغشقر ومالي وإثيوبيا امبياجل

 لدولل الدعم هذا تقديم خالل منو. الدعم من النوع هذا على للحصول األعضاء الدول بعض من أخرى

 تنفيذ وتعزيز اعالنز انتهاء بعد االستقرار لتعزيز جهودها في المفوضية ساهمت الطالبة، األعضاء

ا تساهمو. والسودان الوسطى أفريقيا جمهورية مثل الحاالت، بعض في السالم اتفاقات  تطوير في أيضا

 ساعد ،بالمثلو. الدستوري الجمهوري رهادواالضطالع ب على القادرة االحترافية القومي األمن قوات

 الرشيد والحكم بالديمقراطية المتعلقة األفريقي االتحاد صكوك تنفيذ في األعضاء الدول المفوضية دعم

 .اإلنسان وحقوق
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 الحكم وتحسين الديمقراطية مجاالت في األعضاء الدول في تقدمإحراز  يستمر بينما أنه إلى اإلشارة تجدر .13

 بمواصلة األفريقي االتحاد مفوضية تلتزم. التحديات من العديد هناك تزال ال اإلنسان، حقوق واحترام

 اإلدماج وإعادة والتسريح السالح بنزع والقيام سلمية، بطريقة انتخاباتها إلجراء األعضاء الدول دعم

 لالمركزيةا تعزيز وكذلك والعدالة، والمصالحة التعافي لتعزيز اآلليات وتعزيز ،األمني واإلصالح

عدم كفاية  عوقي ذلك،مع  ولكن. أخرى أمور بين من والتنمية، القرار صنع في المحلية المشاركة لتعزيز

 التي الحاالت بعض فيو. األعضاء والدول األفريقي االتحاد مفوضية مستوى على ،الجهود هذه التمويل

. الالزم التعاون تقديم حيث من بالمثل يتم ال هذا فإن عضو، دولة مساعدة إلى الحاجة المفوضية فيها ترى

في  اآلخر التحديويتمثل . النزاع منع في أساسي كعنصر المبكر اإلنذار بقضايا أكثر التحدي هذا يرتبطو

 دون ولكن األخرى، والمصادر الشركاء مختلف من نيافو ماليا دعما تتلقى األعضاء الدول بعض أن

 والمبادرات اإلنجاز من ظروفاا يخلق وهذا. الجهود تنسيق عزيزلت للمفوضية كافية معلوماتتقديم و تنسيق

 آخر تحد هناك ذلك، ومع. المحددة األهداف لتحقيق المبذولة الجهود يقوض مما واالزدواجية، الموازية

 القوى جانب من األعضاء الدول لبعض السياسية العمليات في والعسكري السياسي التدخل في يتمثل

 الداخلية مشاكلها على التغلب على األعضاء الدول تلك لمساعدة األفريقية الجهود يعوق مما الخارجية،

 في للمساعدة اإلقليمية لياتاآل/اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد جهود بالمثل ويقوض

 .دائمة حلول إيجاد
 

 من خالية أفريقيا تحقيق أجل من شيدالر والحكم والسلمية الدورية لالنتخابات االستراتيجي لدورتأكيدا لو .11

 االنتخابات إجراء في مكاسب من حققته لما األعضاء الدوليُرجى من المؤتمر اإلشادة ب اع،النز

 من سيما وال مواطنيها،لتلبية احتياجات  أساسيين شرطينباعتبارهما  الرشيد الحكم وتوطيد الديمقراطية

 ويُرجى من. الطريق هذا فيمضي ال على تشجيعهاو واالقتصادي االجتماعي األداء تحسين خالل

ا المؤتمر  المفوضية منها استفادت التي الفني الدعم فرصة انتهزت التي األعضاء بالدول اإلشادة أيضا

 األفريقي االتحاد بمفوضية اإلشادة المؤتمر يُرجى من الغاية، ولهذه. بها االقتداء على اآلخرين وشجعت

 من أن يطلبو الوطنية برامجها تنفيذ في األعضاء الدول لمساعدة بذلتهما اللذين والدعم الجهود على

 االتحاد مفوضية من بدعم األعضاء، الدول تشجيع المؤتمرويُرجى من . الدعم تقديم مواصلة المفوضية

. إسكات البنادقب المتعلقة تلك وخاصة الوطنية، لبرامجها الالزمة الموارد تعبئة مواصلة على األفريقي،

 دعوأن يو القارة شؤون في الخارجي والعسكري السياسي التدخلب بشدة ديني أن المؤتمريُرجى من و

 أفريقيا ديتحد ضمان بهدف بينها فيما والتضامن التعاون وتوطيد تعزيزمواصلة  إلى األعضاء الدول

 تشجيع كذلك رالمؤتمويُرجى من . واألمن لدفاعلالموحدة  ةاألفريقيالسياسة  مع يتماشى بما مصيرها،

ا  المضي في والرائد االستراتيجي التوجيه تقديم مواصلة على مجلس السلم واألمن  انتخابات إجراء في قدما

 .القارة داخل الرشيد الحكم وتعزيز سلمية
 

 الكامل التفعيل من أجل الجاهزة األفريقية القوة تعزيز  (7)
 تعزيز استمرار ضمانمهتما تماما بمسألة  ،وبياناته المؤتمر قرراتم مع تمشيا ،مجلس السلم واألمن ظل .17

 اإلشارة تجدرو. واألمن مالمنظومة األفريقية للسل في استراتيجيا رصيدا باعتبارها القوة األفريقية الجاهزة

 تعجيل ضرورة على 7314 أبريل 72 في المنعقدة 262الـ جلسته خالل شدد مجلس السلم واألمن أن إلى

 مع القوة األفريقية الجاهزة مع درات األفريقية لالستجابة الفورية لألزماتالق مواءمة بعملية المفوضية

 جلسته في، مجلسال اعتمد ذلك، على عالوةو. 622و 622 المؤتمر قرريم وروح لنص التام االمتثال

ام 7312 يناير 2 في المنعقدة 471الـ  في القدرات األفريقية لالستجابة الفورية لألزمات تنسيق بشأن قررا

 الذي النحو على الزمنية والجداول الطريق خارطة بصفة خاصة اعتمدو ،القوة األفريقية الجاهزة طارإ
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 الجهود بذل األفريقي االتحاد مفوضية من مجلس السلم واألمن طلب. جنة األركان العسكريةل هتاقترح

 هذه المفوضية قدمت ياق،الس هذا فيو. للمجلسمنتظمة  مستجدات وتقديم البيان في الواردة األحكام لتنفيذ

 مجلس السلم واألمن أعرب التقرير، لهاشمتي يال الفترة طوالو. االستعراض قيد الفترة خالل المستجدات

 تنسيق بشأن المؤتمر مقررات تنفيذ إلى الرامية الجهود وتيرة بطء إزاء العميق قلقه عن باستمرار

 القلق، هذا عن للتعبيرو. القوة األفريقية الجاهزة ارإطفي  القدرات األفريقية لالستجابة الفورية لألزمات

 واالستقرار واألمن السالم لتعزيز مكرسة وحدةم قارية آليةإنشاء  ضرورة على مجلس السلم واألمن شدد

 .بهاووشع إفريقيا في والسالمة والدفاع
 
لقدرات األفريقية ا دفاع وزراء عقد فقد ،7312 يوليو/يونيو بحلول الوضع هو هذا أن من الرغم علىو .10

 7 إلى أغسطس 01 من الفترة في فريقياأ جنوب بريتوريا، في اجتماعهم لالستجابة الفورية لألزمات
 وقت فيو. التنسيق عملية لتسهيل طريق رطةاوخ إعالناا واتخذوا القضايا ناقشوا حيث ،7312 سبتمبر

 على فريقية لالستجابة الفورية لألزماتالقدرات األ اجتماع لعقد االستعدادات كانت التقرير، هذااستكمال 

القدرات األفريقية لالستجابة الفورية  دفاع وزراء إعالن في للنظر والحكومات الدول رؤساء مستوى

 .التنسيق لعملية الزخم وإعطاء لألزمات
 
للقوة  الكامل يلالتفع نحو تقدم إحراز تم فقد لها، التصدي يتعين يزال ال التي التحديات من الرغم علىو .14

 الجاهزة اإلقليمية القواتظلت . خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي اعتماد منذاألفريقية الجاهزة 

قدرة اإليكاس واإليكواس والو لشرق أفريقيا القوة الجاهزة وهي ،لقوة األفريقية الجاهزةل التابعة الخمسة

 ستعدادالا حالة في اإلقليمية قدراتها على لحفاظا لضمان كاملة مشاركة ،األفريقية لشمال أفريقيا والسادك

المجموعة  كتجارب ،الجاهزة اإلقليمية القوات لبعض الناجحة بالتجارب االتجاه هذا تعزز وقد. للنشر

 األفريقي لجنوبمجموعة تنمية او امبياجو بيساو غينيا في نشرت التي أفريقيا غرب لدول االقتصادية

 أن إلى اإلشارة تجدرو. البلدان هذه في االستقرار وتحقيق السالم هودج لدعم ليسوتو، في نشرت التي

. للنشر وجاهزة للعمل جاهزة قدراتها أن أكدت آليات إقليمية/ إقليمية مجموعات خمس أصل من أربعة

 وثائقالمفوضية بإعداد  قامت واألمن، والسالمة لدفاعل المتخصصة الفنية اللجنة توجيهات مع تمشياو

 توجيهل للعمليات لقوة األفريقية الجاهزةلا جديدين ومفهوم مبدأ تووضع لقوة األفريقية الجاهزةل سياساتال

 تم. أفريقيا في باستمرار المتغيرة والكوارثنزاع ال ديناميات في القوة األفريقية الجاهزة نشر/ توظيف

 المنعقدة فاع والسالمة واألمنللجنة الفنية المتخصصة للد عشر الثاني العادي لالجتماع الوثائق هذه تقديم

اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع  ووجهت. 7312 ديسمبر 12 إلى 12 من الفترة في مصر القاهرة، في

 أجل من إسهامات على للحصول األعضاء الدول جميع على المبدأ تعميم إعادةب كذلك والسالمة واألمن

 .الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن المطاف من قبل اللجنة نهاية في فيه والنظراستكماله 
 
 والكوارث األزمات همتهدد والذين القارة في بالنزاع المتأثرة األقاليم في األشخاص أن إلى اإلشارةتجدر  .12

 واألمن السالم تعزيز في وتساهم واقعة حقيقة القوة األفريقية الجاهزة تصبح حتى انتظرواطالما  الطبيعية

 وال كانالهام  اإلنجاز هذا تحقيق في التأخير إن. القارة في والناس الدول سالمة/يةوالرفاه واالستقرار

ا أفريقيا شؤون في الخارجي التدخل استمرار في ساهمت التي العوامل أحد يزال  زعزعة وأيضا

 .القارة أجزاء بعض في ةخارجيبعوامل  االستقرار
 
 القاري الصعيدين على والتنسيق المنسق القرار نعص لتعزيز المبذولة الجهودفي إطار و ذلك، على عالوة .16

اآلليات /اإلقليمية االقتصادية المجموعاتو مجلس السلم واألمنل السياسة صنع أجهزةعقدت  واإلقليمي،
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 مايو 74 في إثيوبيا أبابا، أديس في األول المشتركاالستشاري  االجتماع واألمن السلماإلقليمية المعنية ب

 التنفيذ إطار وفي مجلس السلم واألمن بروتوكول من الصلة ذات لألحكام وفقاا ماعاالجت عقد تم. 7312

 االجتماع أتاح. للحكم األفريقيةالمنظومة  إلى باإلضافة واألمن، مللمنظومة األفريقية للسل المتواصل

 لمجموعاتل سياسةصنع ال وأجهزة مجلس السلم واألمنل اإلطالق على فرصة أولاالستشاري 

 صنع عمليات بشأن العمل تقسيم/بتنسيق المتعلقة القضايا في للتفكيراآلليات اإلقليمية /اإلقليمية ديةاالقتصا

المنظومة األفريقية للسلم واألمن والمنظومة  تنفيذ في والتآزر التنسيق وتعزيز ،بها الخاصة القرار

 مجلس السلم واألمن تعهد رى،األخ النتائج بين منو. والقاري اإلقليمي المستويين علىاألفريقية للحكم 

في إطار  القوة األفريقية الجاهزة توظيف/نشر بضمان المجموعات االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليميةو

 علىو. لمجموعات االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليميةل صنع السياسة وأجهزةمجلس ال بين شراكةال

 اجتماعاا ،7312 أغسطس 73 في المنعقدة 423الـ جلسته في مجلس السلم واألمن عقد صلة، ذي جانب

 وتنسيق مواءمة حولاآلليات اإلقليمية  /اإلقليمية االقتصادية لمجموعاتة لسياسصنع ال أجهزة مع

 االجتماع، هذا خاللو. فريقياأ في واالستقرار واألمن مالسل تعزيز في العمل تقسيم/ القرار صنع عمليات

القوة  نشر في الكاملة المساهمة على القتصادية اإلقليمية/ اآلليات اإلقليميةالمجموعات ا مجلسال شجع

المجموعات االقتصادية و مجلس السلم واألمنوافقت أجهزة صنع السياسة ل. بنجاح األفريقية الجاهزة

 .7373 مايو في الثانياالستشاري  االجتماع عقد على اإلقليمية/ اآلليات اإلقليمية
 
 أغسطس 77 في المنعقدة 421الـ جلستهتلقى خالل  مجلس السلم واألمن أن إلى لككذ اإلشارة تجدر .12

 اإلقليمي اللوجستيات مستودع بناء حول)السادك(  األفريقي الجنوب تنمية مجموعة من إحاطة ،7312

 بما المبذولة، للجهودالسادك  في األعضاء بالدولمجلس ال أشاد االجتماع، خاللو. الجاهزة للسادك للقوة

لقوة ل عامال اإلطار للسادك في الجاهزة للقوة الكامل يلالتفع ضمان أجل من التمويل، تقديم ذلك في

ضرورة  علىمجلس ال شدد االجتماع، خاللو. للسادك إقليمية لوجستية قاعدة وبناء األفريقية الجاهزة

 الجغرافية األقاليم في ةلقوة األفريقية الجاهزل اإلقليمية اللوجستية المستودعات جميع بناءب اإلسراع

 .األفريقي لالتحاد ةالخمس
 

للقوة األفريقية  الكامل التفعيل نحو المستمرة جهودهلبمجلس السلم واألمن  اإلشادة المؤتمريود  قد  .14

لالستجابة  القدرات األفريقية لتنسيق االستراتيجي التوجيه توفير مواصلة ذلك في بما ،هاونشرالجاهزة 

ا المؤتمر رغبي قدو. لقوة األفريقية الجاهزةا إطار منضالفورية لألزمات   بمتطوعي اإلشادة في أيضا

 عن الصادرة الصلة اتمقررات ذلل باالمتثال اللتزامهملالستجابة الفورية لألزمات  القدرات األفريقية

 فوريةال لالستجابة األفريقية لقدراتل السريعة المواءمة وضمانمجلس السلم واألمن  وبيانات المؤتمر

 وضع في جهودما بذلتها من ل بالمفوضية المؤتمر شيديقد كما . القوة األفريقية الجاهزة إطار في لألزمات

 وكذلك السالم، دعم لعمليات الجديد المبدأ وخاصة ،القوة األفريقية الجاهزة عملسير ل المختلفة السياسات

ا المؤتمر شيدي قدو. ألفريقية الجاهزةلقوة ال التابعة اإلقليمية اللوجستيات مستودعات إنشاء نحو  أيضا

 االستعداد ضمانمن أجل  المستمرة للجهودلقوة األفريقية الجاهزة ل التابعة اإلقليمية االحتياطية بالكتائب

 للنشر
 

 اعالنز منع  (0)
 في األعضاء الدول من األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة تطلب المبكر، اإلنذاربخصوص  .12

 قنوات إنشاءقليمية اإل لياتاآل/ اإلقليمية االقتصادية المجموعات وكذلك والمفوضية، فريقياأل االتحاد

 لمجموعاتل سياسةصنع ال وأجهزة واألمن السلم مجلس إلى المبكر اإلنذار تقارير بشأن واضحة اتصال
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 اجتماعاتهمختلف  يف واألمن السلم شدد مجلس لتذكير،ولمجرد ا. اإلقليمية اآلليات /اإلقليمية االقتصادية

 التطبيقضرورة  على ، 7310 مارس 77 في منعقدال 063 ال اجتماعه وخاصة النزاعات، منع حول

 في اآلليات اإلقليمية/  اإلقليمية االقتصادية المجموعات/  األفريقي االتحادأدوات /  لصكوك الكامل

 تعزيز إلى الرامية الجهود األفريقي اداالتح ومفوضية واألمن السلم استكمل مجلسو. الوقائية الدبلوماسية

 طبيعةعن  محددة إعالمية اتإحاطقدم إلى المفوضية تُ  السياق، هذا فيو. القارة داخل الوقائية الدبلوماسية

 قابل شكل غياب ظل فيو". اإلفطار اجتماع" يسمى شكل أساس على المعلومات وتبادل المبكر اإلنذار

 اتخاذ إلى يؤدي مما األدلة، على القائم المبكر إلنذارا تلقيمن  األمنو السلم مجلسيتمكن به  به لتنبؤل

 السلم مجلس وسفراء واألمنلم الس مفوض ينهذا ب" اإلفطار اجتماع" فإن ،مبكر إجراءب للقيام قرار

 امناسب شكال واألمن السلم مجلس بوضع الجهد هذا يتوج أن المتوقع منو. الهدف يخدم الذي هو واألمن

 مجلس يتلقى أن يجبكما  أيضا،. الوقائية الدبلوماسية/ المبكر اإلنذار عن وتقارير إحاطات دراسةو لتلقي

 اإلنذارحول  األمنخدمات و االستخبارات ولجنة األفريقي االتحاد مفوضية منات إحاط واألمن السلم

 السالم تقوض دق التي األوضاع في اليقظة على للحفاظاستشعار األزمات الالئحة في األفق و المبكر

عن  بمعلومات واألمن السلم مجلستزويد ل العمل من بالمزيد القيام ينبغي الحالة، هذه فيو. واالستقرار

 الشقيقة األفريقي االتحاد أجهزة مع منتظمة مشاورات مجلسال وعالوة على ذلك، أجرى .المبكر اإلنذار

 . الوقائية اءاتاإلجر مواءمة بهدف المبكر اإلنذار قضايا فيها نوقشت التي
 
 للمجموعات المبكر اإلنذار وأنظمةمفوضية ال بين تآزرال أوجه وخلق التعاون تعزيز في تقدم إحراز تم .73

 للمجموعات المبكر اإلنذار نظم بين نيةف اجتماعات ُعقدت ،بالمثلو. اإلقليمية لياتاآل/اإلقليمية االقتصادية

 تبادل لتيسير االستعراض قيد الفترة خالل األفريقي، حادواالتاإلقليمية  لياتاآل/اإلقليمية االقتصادية

 جديرة الجهود هذه أن حين في ،وفي الوقت الراهن. النزاعات منع إلى الرامية الجهود وتنسيق المعلومات

 الالزمة الصلة إقامة في وخاصة المبكر، اإلنذار فعالية تعوق تزال ال القيود بعض أن إال ،باإلشادة

 أزمةفي أراضيها  تكون قد التي األعضاء الدول تعاونعدم كفاية  القيود، هذه تشملو .المبكر لإلجراء

 يقوض/ يؤخر مما السيطرة، عن الوضعخروج  األعضاء الدول ممثلي بعض إنكارو األفق؛ في تلوح

 بين التنسيق كفاية عدمو ؛استدامتهاو المبكرة االستجابات لتحفيز التمويل كفاية عدمو المبكر؛ العمل

المنظومة الواردة في  التوجيهية المبادئ مع تتفق ال التي الخارجية والتدخالت المعنيين المصلحة أصحاب

ا هناكو. المنظومة األفريقية للحكمو األفريقية للسلم واألمن  أرض على ،بالجهة التي تقوم يتعلق تحد   أيضا

 االقتصادية لمجموعاتاو واألمن لسلما مجلسل سياسةصنع ال أجهزة بين األولى االستجابة تقديمب الواقع،

ا  التي بالمضاعفات التحدي هذا يرتبطو. األفق في تلوح التي األزمات حاالت في اإلقليمية  يواجهها ما غالبا

 في تلوح التي باألزمات المتعلقة االجتماعات قضايا في لمناقشتها والمفوضية واألمن السلم مجلس من كل

 بشأن والتنسيق المواءمة من مزيد إلى حاجة هناك السياق، هذا فيو .مبكر عمل إطالق أجل من األفق

المجموعات االقتصادية و المعنية األفريقي االتحاد أجهزة جميع بين اتخاذها، الواجب اإلجراءات

 بين التفاعلإعداد نموذج  مع متزامن بشكل الجهد بهذااالضطالع  يمكنو. اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية

 المبكر اإلنذار قضايا لمعالجة/اآلليات اإلقليمية اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األمنو السلم مجلس

 .المبكرة واالستجابة
 
 األفريقي االتحادأجهزة  مع بالعمل واألمن، السلم مجلس مطالبة المؤتمريُرجى من  الصدد، هذا فيو .71

 اإلجراءات باتخاذ اإلقليمية،ليات اآل/اإلقليمية االقتصادية لمجموعاتأجهزة صنع السياسة لو األخرى

حسبما تقتضيه  المبكرة االستجابةإطالق و المبكر اإلنذار قضايا لمعالجة التفاعلوإعداد نموذج  المناسبة

 ذلك النموذج إعداد بمناقشة واألمن السلم مجلس مطالبة المؤتمريُرجى من  الصدد، هذا فيو. الظروف

 مالسلالمعنية ب اإلقليمية االقتصادية لمجموعاتزة صنع السياسة لالمقبل مع أجه االستشاري اجتماعه في
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 اإلنذار معلومات أخذ على األعضاء الدول تشجيع كذلك المؤتمريُرجى من و. 7373 مايو في واألمن

 محمل على اإلقليمية االقتصادية المجموعات وأمانات المفوضية جمعتها كما األدلة، على المبنية المبكر

 السلم مجلسل الالزم التعاون تقديم ذلك في بما االستقرار، على للحفاظ الالزمة التدابير واتخاذ الجد

 األفريقي االتحاد أدوات من لالستفادة األعضاء لدولا دعوته كرري أنيود المؤتمر  قد .المفوضيةو واألمن

 هذا فيأن يشيد و الوطنيين واالستقرار التماسك على الحفاظ في تسهم بطريقة الضعفلتقييم  هيكليةال

 .جهودما تبذله من ل غاناب السياق
 

 من وغيرها الخفيفة واألسلحة الصغيرة لألسلحة المشروع غير االنتشار منع/ لكبح المبذولة الجهود  (4)

 األسلحة
 في لألسلحة المشروع غير االنتشار يفرضها التي للمشكلة خاص اهتمام إيالء واألمن السلم مجلس واصل .77

 زيادة هناك كانت ،7312 يناير في الرئيسية الطريق لخارطة اإلفريقي االتحاد مؤتمر اداعتم منذ .القارة

 .الموضوع لهذا واألمن السلم مجلس خصصها التي الجلسات عدد في كبيرة
 
 غير األسلحة تدفقات تحدد قارية دراسة أول إجراء المفوضية تولت االستعراض، قيد الفترة خالل .70

 األسلحة تدفقات في المشاركة الفاعلة والجهات األنماط على الضوء الدراسة تألق .أفريقيا في المشروعة

 .القارة في المشروعة غير األسلحة نقل عمليات ضد المساءلة آليات تعزيز إلى والحاجة المشروعة غير

ا الدراسة تشيرو  على متكاملة تدابير باتخاذ وتوصي والتحليل، البيانات في ثغرات وجود إلى أيضا

 واألمن، السلم لمجلس 463الـ االجتماع في الدراسة هذه بحث تم .والقارية واإلقليمية الوطنية توياتالمس

 قبل من للتنفيذ توصياتها وأجازت إليها توصلت التي بالنتائج رحب والذي ،7312 يوليو 14 في نعقدالم

 .األعضاء الدول
 
 بأهداف الدول لتوعية توعية أنشطة تونظم توعية فعاليات المفوضية نظمت اإلقليمي، الصعيد علىو .74

 ساعدت الصدد، هذا وفي .البنادق إلسكات المبذولة الجهود في وإسهامها األسلحة تجارة معاهدة

 عمل خطط وضع أجل من وطنية مشاورات إجراء في طلبها، على بناء األعضاء، الدول المفوضية

 إلى الحاجة إلى اإلشارة القدر بنفس المهم ومن .المشروعة غير األسلحة تدفقات مشكلة لمعالجة لتنفيذا

 حظر وتنفيذ رصد بشأن المتحدة لألمم األمن ومجلس واألمن السلم مجلس بين التعاون تعزيز زيادة

 مجلس شدد ذلك، على عالوةو .المشروعة غير األسلحة تدفقات مكافحة في للمساهمة كتدبير األسلحة

 الجهات وخاصة الدول، غير من المسلحة الجماعات منع ضرورة على اجتماعاته في واألمن السلم

 أن يمكن الذي اإلسهام على وشدد ،المتفجرة األسلحة واستخدام اقتناء من والجنائية، اإلرهابية الفاعلة

 .الصدد هذا في األسلحة حظر يقدمه
 
 الصغيرة حةاألسل دارةإل اإلفريقي االتحاد سياسة وضعب األعضاء، الدول مع بالتشاور المفوضية، قامت .72

 إدارة تحسين في السياسة هذه من الغرض ويتمثل .السالم دعم عمليات في المستردة الخفيفة واألسلحة

 غير التداول تقليل وبالتالي السالم، دعم عمليات في المستردة الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة

 إلى السياسة هذه تهدفو .رجهاوخا البعثات منطقة داخل الخفيفة واألسلحة الصغيرة لألسلحة المشروع

 الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة استخدام ومنع السالم دعم عمليات سالمة على الحفاظ في المساعدة

 تتمسك السالم دعم عمليات جعل إلى هدفت كما .البعثات وموظفي المدنيين ضد المشروعة غير

 بدأت .األخرى الصلة ذات والدولية اإلقليمية وااللتزامات القائمة الجيدة اإلفريقي التحادا ممارساتب

 في المشتركة الجنسيات المتعددة العمل وفرقة الصومال في األفريقي االتحاد لبعثة الدعم تقديم المفوضية
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 آليات وإنشاء اتالسياس لتنفيذ بالبعثات الخاصة الموحدة التشغيل إجراءات إعداد أجل من 7312 عام

 .المطلوبة راتالقد وتنمية والتنفيذ الرصد
 
 التعاون تعزيز في األفريقي االتحاد مفوضية من بدعم واألمن السلم بمجلس يشيد أن المؤتمر يود قد .76

 مكافحة  عن فضال ،ياألمن القطاع صالحوإ اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع برامج تنفيذل والتآزر

 بمفوضية اإلشادة في أيضا لمؤتمرا يرغب قد .المشروعة غير الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة

 وإجازة إفريقيا، في المشروعة غير األسلحة تدفقات خرائط لرسم القارية للدراسة اإلفريقي االتحاد

 463الـ اجتماعه في واألمن السلم مجلس أقره الذي النحو على المشتركة الخرائط رسم دراسة توصيات

ا المؤتمر من ويُرجى .7312 يوليو 14 في عقدمنال  والمجموعات والمفوضية األعضاء الدول تشجيع أيضا

 تعزيز مواصلة على الصغيرة األسلحة مكافحة بوالية المخولة اإلقليمية اآلليات /اإلقليمية االقتصادية

ا  اآلفة لهذه للتصدي وشاملة متكاملة تدابير اتخاذ على قدراتها  .والدولية اإلقليمية الصكوك مع تمشيا

 أفريقيا، في حالياا بها المعمول األسلحة حظر انتهاكات جميع إدانة المؤتمر من جىيُر ذلك، على عالوةو

 ذلك في بما ،المسلحة والجماعات اإلرهابية للجماعات قانونية غير إمدادات إلى تؤدي ألنها خصوصا

 قرارواالست األمن وتهدد ،أراضيها ووحدة األعضاء الدول سيادة وتقوض واإلجرامية، اإلرهابية الشبكات

 األسلحة توريد على لقضاءا إلى األعضاء للدول الملحة الحاجة على يؤكد أن المؤتمر يود قدو .يناإلقليمي

 عنز على يعمل أنو لها المرخص غيرو الحكومية غير الفاعلة لجهاتل الخفيفة واألسلحة الصغيرة

 الدول جميع حثي نأ المؤتمر من ويُرجى .ألعمالها حد ووضع المسلحة الجماعات هذه من سالحال

 لوقف األخرى التدابير وكذلك لألسلحة المشروع غير االنتشار من للحد تدابير اتخاذ على األعضاء

 استمرار على أساسي فعل كرد القارة، أنحاء مختلف إلى المشروعة غير لألسلحة المستمر التدفق

 المؤتمر من يُرجى المختلفة، ماعاتهاجت في واألمن السلم مجلس عليه وافق لما وفقااو .األزمات /النزاعات

 ذلك في بما باألسلحة، المشروع غير اإلمداد في يشاركون أشخاص أو كيان أي وفضح تحديد تشجيع

ا المؤتمر من ويُرجى .له آمن مالذ وتوفير االتجار هذا تمويل  بزيادة واألمن السلم مجلس مطالبة أيضا

 االستشاري االجتماع إطار في ذلك في بما التنفيذ، فجوات لمعالجة المتحدة لألمم األمن مجلس مع تعاونه

 .المجلسين بين المشترك السنوي
 

 األفريقي العفو شهر تنظيم  (2)
 أديس في ،7312 يوليو 4و 0 يومي المنعقدة االتحاد، لمؤتمر والعشرون التاسعة العادية الدورة اعتمدت .72

 من سبتمبر شهر أمور، جملة في فيه، علنتأ الذي Assembly/AU/Dec.645(XXIX) المؤتمر مقرر أبابا،

 واألسلحة الصغيرة األسلحة وجمع لتسليم "فريقياأل العفو شهر" باعتباره ،7373 عام حتى عام، كل

 الطوعي التسليم المؤتمر واعتمدها المجلس بها أوصى التي التدابير بين ومن .المشروعة غير الخفيفة

 هويته عن الكشف عدم بشرط فريقي،األ العفو شهر خالل يينالمدن حوزةب التي المشروعة غير لألسلحة

 بشكل والمستخدمة مملوكةال أسلحتهم تسليم على المواطنين لتشجيع إجراء هوو .المقاضاة من والحصانة

 هذا أن كما .لهم الالزمة والحماية التأكيدات مع معينة، حكومية وكاالت /لمؤسسات طوعاا قانوني غير

 تكون قد الذين والمواطنين لألسلحة حامية هي التي الدولة مؤسسات بين الثقة ناءب إلى يهدف اإلجراء

 .ذلك تداعيات خشية المختصة السلطات إلى تسليمها في يترددون وقد قانوني، غير بشكل أسلحة بحوزتهم
 
 شهرل للتحضير مفتوحة جلسات ،7312 عام منذ ،واألمن السلم مجلس خصص سنوي، أساس علىو .74

 صحفية بيانات واألمن السلم مجلس أصدر االجتماعات، هذه خالل منو .به واالحتفال فريقياأل العفو

 عمل خطط شكل تتخذ أن يمكن والتي بالسياق، خاصة مبادرات تصميم على األعضاء الدول فيها حث
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 عفوال لشهر المتسقين والتقييم للتنفيذ الوطنية والقدرات األطر وتعزيز مواتية، بيئة لتهيئة وطنية،

 .األفريقي
 
ا  للمضيو .72  وشمل .األعضاء للدول والمالي نيالف الدعم المفوضية قدمت ،األفريقي العفو شهر تنفيذ في قدما

 بناء إلى تهدف تدريبية عمل وورش المصلحة أصحاب مع ومشاورات للتوعية مناسبات تنظيم الدعم هذا

 وتعبئة المجتمعية؛ المشاركةو منها؛ خلصوالت وإدارتها األسلحة جمعو األسلحة؛ حيازة لتنظيم القدرات

 ذلك، ومع .أعضاء دول خمس المفوضية ساعدت ،7314 عام في أنه إلى اإلشارة تجدرو .اإلعالم وسائل

 .7312 عام في مماثال ادعم المفوضية تقديم دون الحيلولة إلى التمويل نقص أدى
 
 عبر عامة حملة إطالق في الصغيرة سلحةباأل المعنية الدولية العمل شبكة مع كذلك المفوضية تباحثت .03

 شهر عن أساسية معلومات توفر شبكية صفحة شبكةال أعدت .المدني المجتمع لمنظمات العالمية شبكتها

 السلم مجلس عن الصادرة والبيانات المؤتمر قرراتم أساس على مقترحات، وتقديم األفريقي العفو

 الدول غير من الفاعلة الجهات/المدني المجتمع منظمات مشاركة كيفية حول الصحفية، والبيانات واألمن

 .اتالمجتمع مستوى على
 
 فضالا  واألمن، السلم ومجلس األفريقي لالتحاد العادية الدورات وجهتها التي النداءات من الرغم علىو .01

 االتحاد في األعضاء الدول فإن ،7312 عام خالل المفوضية أرسلتها التي المنتظمة اراتشعاإل عن

 تقييم إجراء من المفوضية تتمكن لم لذلك،و .األفريقي العفو بشهر االحتفال عن تقارير تقدم لم فريقياأل

 بين الوعي إنعاش إلعادة حاجة وهناك .7312 عام في الهامة المبادرة هذه أحدثته الذي للتأثير شامل

 من المشروعة غير حةاألسل جمع يعدّ و .المهمة الفرصة هذه استغالل في تستمر حتى األعضاء الدول

ا قانوني غير بشكل ويستخدمونها يمتلكونها الذين أولئك  .البنادق إسكات حملة في لالنتصار ضرورياا أمرا
 
 شهر نظمت التي األعضاء والدول واألمن السلم بمجلس اإلشادة المؤتمر من يُرجى الصدد، هذا فيو .07

ا األخرى األعضاء الدول ةودعو األفريقي العفو  الجماعية المسؤولية إطار في بتنظيمه القيام إلى أيضا

ا لمؤتمرا من يُرجىو .القارة في البنادق إسكات لضمان  االقتصادية المجموعات ةدعو أيضا

 في األفريقي العفو شهر نجاح أجل من الجهود تكثيف إلى األعضاء، دولهاو اإلقليمية لياتاآل/اإلقليمية

 العفو شهر تنظيم على واألمن السلم مجلس تشجيع تمرالمؤ من يُرجى ذلك، على عالوةو .أراضيها

 من يُرجىو .السالم في ومساهمتهم للمبادرة المواطنين واستيعاب الوعي لخلق الصدد هذا في األفريقي

 الشركاء مناشدةو األعضاء للدول والمالي نيالف دعمها على األفريقي االتحاد بمفوضية اإلشادة المؤتمر

 .النشاط هذا تنفيذ يف الدعم تقديم مواصلةب

 

 األمن قطاع وإصالح جادماإل وإعادة والتسريح السالح نزع برامج تنفيذ  (6)
 ،7312 سبتمبر 2 في عقدةنالم 424الـ جلسته األفريقي، العفو بشهر احتفاال واألمن، السلم مجلس سكرّ  .00

. لالتحاد األفريقي الرئيسية الطريق خارطة تنفيذ في المحرز التقدم على مناقشتها ركزت مفتوحة لجلسة

 مجلس أكدو. أفريقيا في األمن قطاع إصالح تواجه التي النظر، ووجهات للتحديات خاص اهتمام إيالء تم

 االقتصادية التنمية لتحقيق عنه غنى ال شرط هو األمن لقطاع الرشيد الحكم أن أخرى، مرة واألمن، السلم

 الدول واألمن السلم مجلس شجع الصدد، هذا فيو. الدائم السالم تحقيق وكذلك المستدامة، والسياسية

 الطريق خارطة خطط بتنفيذ وااللتزام النزاعات نشوب لمنع القاري العمل إطار استخدام على األعضاء

 .الوطنية عملها خطط في شاملة آليات وضع خالل من األفريقي لالتحاد الرئيسية
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 74 إلى 77 من الفترة في عقدالمن ،األمن قطاع إصالححول  الثاني األفريقي المنتدى نتائج على بناءا  .04

 األفريقي لالتحاد التوجيهية اللجنة لتدشين خطوات المفوضية اتخذت أبابا، أديس في 7314 أكتوبر

 لالتحاد يمكن حيث ومؤسسية متسقة منصة لتوفير ،7312 سبتمبر في وذلك األمن قطاع صالحإل

 تبادل الدوليين والشركاء المتحدة واألمماإلقليمية،  لياتاآل/ اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي

 إصالح لدفع الجهود وتوحيد لتنسيق فعالة وسائل واستنباط والفرص، التحديات في والتأمل المعلومات

 إصالح في المتكامل األفريقي االتحاد نهج تعزيز على التوجيهية اللجنة ستعمل. القارة عبر األمن قطاع

 والشركاء اإلقليميين المصلحة أصحاب مع الحوار خالل من الفعالة الشراكات وتعزيز ،األمن قطاع

 للتنفيذ المشترك التقييم أجل من والشركاء المصلحة ألصحاب منصة توفير إلى هدفت كما. الدوليين

 الدول فيها لتنظر توصيات وصياغة األمن قطاع صالحإل األفريقي االتحاد سياسة إلطار الشامل

 .ءاألعضا
 
 الفنية، القدرات توفير خالل من األمن قطاع صالحإل وطنية عمليات لدعم جهودها المفوضية كثفت .02

 والصومال وليسوتو ومالي مدغشقر مثل بلدان تلقت. التنسيق جهود ودعم والتدريب، التوجيه وتقديم

 وخطط طرق خرائط ووضع شاملة وطنية مشاورات إجراء في المفوضية من فنية مساعدة بيساو وغينيا

 األمن قطاع إصالح قدرات في الفجوات معالجة أجل منو. األمن قطاع إصالح لتحقيق وطنية عمل

 لوضع خطوات مفوضيةال اتخذت األعضاء، الدول في الخبرات من المزيد نشر من المفوضية وتمكين

 .يقييناألفر إصالح قطاع األمن وخبراء نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج بخبراء قائمة
 
 دعمعمليات و اإلقليمية لياتاآل/اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع كثب عن العمل ةالمفوضي واصلت .06

 األمنية األوضاع في سيما ال اإلدماج، وإعادة والتسريح السالح بنزع المتعلقة هجالنُ  لتعزيزالسالم 

 اإلقليمية االستراتيجية ضعو في تشاد بحيرة حوض لجنة المفوضية دعمت الصدد، هذا وفي. المعقدة

 بما تشاد، بحيرة حوض في حرام بوكو من المتضررة المناطق في والمرونة واالنتعاش االستقرار لتحقيق

 األشخاص دمج وإعادة اإلدماج وإعادة التأهيل وإعادة والتسريح السالح بنزع المتعلقة الركيزة ذلك في

 متعددةال المشتركة العمل فرقةل نيةف مساعدة قُدمت ذلك، على عالوةو. حرام بوكوبجماعة  المرتبطين

. حرام بوكوب المرتبطين األشخاص مع التعامل بشأن الموحدة التشغيل إجراءات وضع في الجنسيات

 الدول حصول لضمان الدوليين والشركاء المتحدة األمم من مساعدة المفوضية حشدت األطر، هذها لتنفيذو

 .اإلقليم أنحاء جميع في التنفيذ وتعزيز لمواءمة زمةالال القدرات تنمية على األعضاء
 
 المعلومات جميع تخزين لتسهيل متكاملة بيانات قاعدة وضع في المفوضية ساعدت الصومال، في .02

 سهلت كما. المنشقين تأهيل إلعادة الوطني البرنامج إطار في هاوتحليل هاواسترجاع بالفرز المتعلقة

 .البالد في الشباب حركة عن المنشقين استقبال مراكز في حينالناز الموظفين تدريب المفوضية
 المعاصرة، للنزاعات الناشئة التحديات مواجهة على األعضاء الدول مساعدة أجل ومن ذلك، على عالوة .04

 التي اإلدماج وإعادة والتسريح السالح لنزع التشغيلي التوجيه مذكرات من سلسلة المفوضية وضعت

 في وتم. واألطفال والنساء واالحتجاز، العنيف، التطرف ومكافحة األجانب، قاتلينالم مثل قضايا، تتناول

 والمنظمات األعضاء الدول من الممارسين تدريب لضمان تدريبلل متكامل مشروعوضع  الصدد هذا

 .اإلدماج وإعادة والتسريح السالح لنزع المختلفة األبعاد على اإلقليمية
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 نزع تنفيذ بشأن االستراتيجي التوجيه تقديم مواصلة إلى واألمن السلم مجلس دعوة يُرجى من المؤتمرو .02

اإلشادة  كذلك ويُرجى من المؤتمر. القارة داخل األمن قطاع وإصالح اإلدماج وإعادة والتسريح السالح

 والتسريح السالح نزع برامج لتسهيل األعضاء لدولل نيةالف المساعدة تقديم في لجهودهابالمفوضية 

 .الجهود هذه مواصلة على وحثها بها الخاصة األمن قطاع وإصالح إلدماجا وإعادة
 

 العنيف والتطرف اإلرهاب مكافحة  (2)
 الجهود خطير بشكل يقوض مما العنيف، والتطرف اإلرهاب في مسبوق غير توسعاا القارة تواجه .43

 بعيدة الماضي في نتكا التي أفريقيا من األجزاء تلك في التوسع هذا ينتشرو. البنادق إلسكات المبذولة

 ال إفريقيا، في العنيف والتطرف اإلرهاب قضية معالجة في نشطاا واألمن السلم مجلس ظل. اآلفة هذه عن

 تقاسمو السالم؛ دعم لعمليات المستمر الدعم بين يجمع كلي نهج اتباع ضرورة إلى الدعوة سيما

 أنشطة تنفيذو اإلنسانية؛ لألزمات ثفةالمك االستجابةو األعضاء؛ الدول بين االستخبارات/ المعلومات

 التنمية تسريعو باإلرهاب؛ المتأثرة المناطق فيإعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع 

 يتلقىو. التدابير من وغيرها اإلرهابي السرد لمواجهة المصمم التعليم وتوفير واالقتصادية، االجتماعية

المتعلقة  والبحوث للدراسات األفريقي والمركز المفوضية قبل نم منتظمة إحاطات واألمن السلم مجلس

 صنع عملية فيالمعلومات المستكملة  هذه ساهمت. أفريقيا في واألمن المخابرات ولجنة اإلرهاب،ب

 مجلس وأكد. العنيف والتطرف اإلرهاب على الحرب بمواصلة يتعلق فيما واألمن السلم مجلس في القرار

 في المحلي المجتمع ومشاركة اإلنساني األمن تعزيز ضرورة على المختلفة، ماعاتهاجت في واألمن السلم

 الدينية والمنظمات الدينيين الزعماء مشاركة حظيت كما. العنيف والتطرف اإلرهاب ومنع مناهضة

 األديان بين البناء الحوار وتعزيز أفريقيا في والتطرف العنيف والتطرف اإلرهاب مكافحة في والعقائدية

 المفوضية من واألمن السلم مجلس طلب السياق، هذا فيو. واألمن السلم مجلس من بتأكيد الديانات داخل

 المشروع غير واالنتشار العنيف والتطرف اإلرهاب مكافحة في الدينيين الزعماء إلشراك محافل تنظيم

 .لألسلحة
 
 إلى تدعو ،اإلرهاب مشكلةمعالجة  يف ،لالتحاد األفريقي الرئيسية الطريق خارطة أن إلى اإلشارة تجدر .41

 العنيف والتطرف اإلرهاب ومكافحة لمنع األفريقي لالتحاد الخاص الصندوق تفعيل بينها من تدابير اتخاذ

ا   المفوضية قامت. األساسي نظامه اعتماد وكذلك ،Assembly/AU/Dec.614 (XXVII) المؤتمر قررم مع تمشيا

 بهدف األفريقي التحادل الصلة ذاتأجهزة صنع السياسة  فيها رستنظ التي الصلة ذات الوثائق بإعداد

 .األفريقي لالتحاد الخاص الصندوق إنشاءب اإلسراع
 
 الوطنية قدراتها تعزيز بهدف التدريبات خالل من األعضاء الدول المفوضية دعمت ذلك، على عالوة .47

المركز األفريقي  من بدعم األعضاء، الدول بعض قامت. العنيف والتطرف اإلرهاب ومكافحة منع على

 المخصصة الوطنية المؤسسية الهياكل وتعزيز الوطنية عملها خطط بوضع ،للبحوث المتعلقة باإلرهاب

لبحوث المتعلقة المركز األفريقي للدراسات وا بين التنسيق اجتماعات خالل منو. اإلرهاب لمكافحة

 اإلرهاب، مكافحةالمعنية ب قليميةاآلليات اإل/ اإلقليمية االقتصادية عاتوجممللجهات التنسيق وباإلرهاب 

 آليات اجتماعات تواصلو. أفريقيا أنحاء جميع في اإلرهاب لمكافحة االستجابات لتوحيد جهود بذل تم

 المعلومات بتبادل يتعلق فيما لألقاليم التوجيه تقديم وجيبوتي، نواكشوط عمليتي مثل اإلقليمي، األمن

 أفريقيا في أشكاله جميعب اإلرهابيود المؤتمر أن يدين  قدو  .المناسب الوقت في التشغيلية واالستخبارات

 تبادل على األعضاء الدول تشجيع فيكما قد يرغب المؤتمر . القارة في اآلفة هذه انتشار منأن يحذَر و

 درتهالمبا المغربية بالمملكة اإلشادةيريد  قدو. المتطرفة الخطب مكافحة في والخبرات الممارسات أفضل
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 النتائج إلى تطلعأن يو ،7373 عام في الحضارات لتحالف القادم العالمي المتحدة األمم منتدى الستضافة

 .أفريقيا في السالم ثقافة تعزيز في ةكبيردرجة ب إسهامها المتوقع
 

 البحري األمن بشأن لومي وميثاق ألفريقيا المتكاملة البحرية االستراتيجية تنفيذ  (4)
 األزرق االقتصاد تنمية وكذلك ،البحريين والسالمة األمن لتعزيز خاصا اهتماما فريقياأل االتحاد يولي .40

 والمخدرات؛ األسلحة تهريبو السامة؛ النفايات وإلقاء القرصنة، مسألةتعتبر  الواقع، فيو. أفريقيا في

 يتجزأ ال اجزء البحري، المجال في المسلح والسطو ،النفط تهريب، والوقود تخزينو بالبشر؛ االتجارو

 في غينيا، خليج في الحالي الوقت في أكثر التحديات هذهتتجلى و. القارة تواجه التي األمنية التحديات من

 هذا فيو. تضرراا  األكثر الصومال ساحل طول على خاصة الماضي، في األفريقي القرن كان حين

 /اإلقليمية االقتصادية والمجموعات ءاألعضا الدول تبذلها التي الجهود تعزيز إلى االتفاقية تدعو السياق،

 التوقيع إلى باإلضافة ،7323لعام  ألفريقيا المتكاملة البحرية االستراتيجية تنفيذ في اإلقليميةاآلليات 

 حيز المبكر دخوله لتسهيل أفريقيا في والتنمية البحريين والسالمة لألمن األفريقي الميثاق على والتصديق

 .التنفيذ
 
 ،7312 يوليو 16 في المنعقدة 424الـ جلسته فيتلقى مجلس السلم واألمن  االستعراض، دقي الفترة خالل .44

 البحريين والسالمة لألمن األفريقي الميثاق تنفيذ حالة حول األفريقي لالتحاد القانوني المستشار من إحاطة

 العمل فرقة أن أُبلغ مجلس السلم واألمن االجتماع، خاللو(. لوميميثاق ) أفريقيا في والتنمية

 مشروعاستكمال ب اإلسراع المفوضية من وطلب لومي ميثاق مرفقات مشروع استعرضت االستراتيجية

 السريع التوقيع تيسير في اإلجراء هذا يسهم أن المتوقع منو. لومي ميثاق من يتجزأ ال كجزء المرفقات،

 .األعضاء الدول قبل من عليه والتصديق الميثاق على
 
 يقوض مما البحرية، المناطق في األمن انعدام تواجه أفريقيا تزال ال المبذولة، جهودال من رغمعلى الو .42

 األعضاء الدول تعزز أن إلى حاجةثمة  الصدد، هذا وفي. أخرى آثار بين من األزرق، االقتصاد تنمية

 لوساح غينيا خليج في ذلك في بما القرصنة، مسألة لمعالجة الشمولي النهج األفريقي االتحاد في

 وحماية الرشيد الحكم تعزيز سيما وال البرية، المبادرات تعزيز النهج هذا يشمل أن ويمكن. الصومال

 المجال في القانونية غير األنشطة لمكافحة فعالة تدابير خالل من الساحلية، المناطق سكان عيش سبل

 .ألفريقيا البحري
 
 االقتصادية المجموعات أمانات مع كثب عن تعمل التي المفوضية، من طلبي أنويُرجى من المؤتمر  .46

 األفريقي االتحاد في األعضاء الدول لدعم نيةالف التدابير من المزيد اقتراح اإلقليمية، لياتاآل/اإلقليمية

من  ىويُرج. األزرق االقتصاد تطوير عن فضالا  ،البحريين والسالمة األمن تحسين على تهااقدر لتعزيز

 لوضع لومي، ميثاق نفاذ ريثما يبدأ ،المبادرة زمام أخذ فريقياأل تحاداال مفوضية من طلبي أن المؤتمر

. ألفريقيا البحري المجال في المحرز لتقدماالستعراض الدوري ل تسهيل شأنه من استشاري نموذج

ويُرجى . اإلقليمية هامياه في مشتركة بدوريات القيام على األعضاء الدول تشجيعويُرجى من المؤتمر 

امن المؤتمر   ال كجزء لومي، ميثاق مرفقات مشاريع مراجعة من االنتهاءالمفوضية  من طلبي أن أيضا

 حيز هبدخول للسماح األعضاء الدول قبل من والتصديق التوقيعاإلسراع ب تسهيل بهدف الميثاق، من يتجزأ

 انعدام عالجةم في األفريقي لالتحاد دعمهم تقديمب الشركاء ناشدي أن كذلكويُرجى من المؤتمر  .التنفيذ

 .أفريقيا في البحري األمن

 



ASSEMBLY/AU/6 (XXXIII) 

Page 14 

 

 

 الحاسوبي األمن معالجة في الجهود تعزيز  (2)
 واألمن االقتصادية للتنمية مشاكل يسبب مما القارة، في يزداد الحاسوبي باألمن المتعلق التحدي يزال ال .42

 الصناعية يةالتحت البنية تدمير أو لتعطيل المصممة الكمبيوتر برامج في التحدي هذا يتجلىو. القومي

 هذه مثل تؤثر أن يمكنو. والطاقة واالتصاالت والنقل العامة المرافق تنتج التي المصانع مثل المهمة،

 .الوطنية العسكرية الشبكات على أيضا الهجمات
 
 في الحالية األمن تهديدات تضخيم إمكانية مع العالمية الحاسوبي األمن وهجمات تهديدات في زيادة هناك .44

 أفريقي موقف صياغة إلى خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي تدعو القضية، هذهل الجةمعو. القارة

 من وغيرها واألمن لسلمالمنظومة األفريقية ل إطار في ،الحاسوبي األمن انعدام ومكافحة منع حول موحد

 دورته في ،عتمدا األفريقي االتحاد مؤتمر أن إلى اإلشارة تجدرو. الصلة ذات األفريقي االتحاد صكوك

 الحاسوبي األمن بشأن األفريقية االتفاقية ،7314 يونيو في مالبو في المنعقدة والعشرين الثالثة العادية

 الفعالة الحماية لضمان أساسية وإرشادات مبادئ توفير إلى االتفاقية تهدفو. الشخصية البيانات وحماية

 .اإلنترنت عبر األفراد بيانات وخصوصية وأمان نللمواطني آمنة رقمية بيئة وتوفير الشخصية للبيانات
 
 قضايا حول ،7312 مايو 73 في المنعقدة 423 الـ جلسته في، مجلس السلم واألمن تداول ،جانبه من .42

 أهمية على أخرى، أمور بين من ،وأكد أفريقيا، في واألمن مللسل الحاسوبي األمن تهديدات تخفيف

 لجرائم المتزايد التهديد بشأن العامة والتوعية التثقيف حمالت يف استثماراتهم األعضاء الدول مضاعفة

امجلس ال أكد. اإلنترنت  القطاعات، متعددةو التخصصات، متعددة اهجنُ  تبني إلى الحاجة على أيضا

 الناجمة المخاطر وتخفيف منع في والخاص العام القطاعين بينوالشراكة  المصلحة، أصحاب متعددةو

 للتعاون األفريقي االتحاد آلية خالل من ،المفوضية أنشأت ذلك، إلى باإلضافةو. نيةاإللكترو الجرائم عن

 في األعضاء الدول بمساعدة مكلفاا اإللكترونية بالجريمة معنياافريق عمل  ،)األفريبول( الشرطة مجال في

 .ةالحاسوبي الجريمة قضايا معالجة على قدراتها بناء
 
 تقييمات إجراء إلى األعضاء الدول دعوةيُرجى من المؤتمر  ة،بيالحاسو الجريمة مشكلة معالجة عند .23

 اإلشادة مؤتمرالويُرجى من . األفريبول وخاصة ،المفوضية من بدعم ،الحاسوبي األمن لمخاطر منتظمة

 وحماية الحاسوبي األمن بشأن األفريقي االتحاد اتفاقيةعلى  بالفعل وصدقت وقعت التي األعضاء بالدول

 لم التي األعضاء، الدول تلكحث و وتقوم بتنفيذها بالفعل (7314 لعام مالبو اتفاقية) خصيةالش البيانات

 االتحاد مفوضية من طلبي أن مؤتمرالويُرجى من . التأخير من مزيد دونالقيام بذلك  على بعد، ذلك تفعل

 الفضاء بأمن ةالمتعلق القضايا لمناقشة المخصصة اإلقليمية المنتديات مثل منصات، إنشاء األفريقي

 التعاون تعزيز وكذلك الممارسات، وأفضل المستفادة والدروس الخبرات تبادل تسهيل بهدف اإللكتروني،

 التحتية البنية إدارة من طلبي أن كذلك مؤتمرالويُرجى من . الحاسوبي األمن تعزيز في والدولي اإلقليمي

 االقتصادية المجموعات أمانات مع الوثيق التعاونب تعمل التي األفريقي، االتحاد لمفوضية التابعة والطاقة

 الحاسوبي لألمن نموذجي وقانون الحاسوبي لألمن قارية استراتيجية وضع اإلقليمية،ليات اآل/ اإلقليمية

 .فيها النظر أجل من مجلس السلم واألمن إلى التقديمه على جناح السرعة
 
 األفريقي لالتحاد السالم صندوق فعيلت (13)
 الدول بدعم المفوضيةقامت  الصلة، ذات األفريقي االتحاد مؤتمر قرراتم تنفيذ لةمواص إطار في .21

 هذامهتما ب مجلس السلم واألمنظل . األفريقي لالتحاد السالم صندوق إدارة هياكل إنشاء في األعضاء

 لجنة مكتب مع النظر وجهات تبادلت ،7312 نوفمبر 71 في المنعقدة 422الـ الجلسة وفي األمر،
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 مع تمشيا السالم، لصندوق ةمشتركللخلوة ال مبكرالتنظيم ال بشأن التنفيذية اإلدارة ولجنة الدائمين ثلينالمم

 4 إلى 4 من الفترة في المنعقدة اإلفريقي لالتحاد التنفيذي للمجلس والثالثين الخامسة العادية الدورة قرار
ت قام. 7373 يناير 11 في األفريقي تحاداال مقر في المشترك االجتماع انعقد الواقع، فيو. 7312 يوليو

 األفريقي االتحاد جهودحول  المفاوضات وحالة األفريقي لالتحاد السالم صندوق يلتفع حالة بتقييمالخلوة 

. المتحدة األمم بها تأذن التي األفريقي لالتحاد السالم دعم لعمليات المتحدة األمم تمويل لىع صولللح

 أخرى اعضو دولة 72 وأن كاملة،مساهماتها  سددت قد األعضاء الدول من دولة 72 أنت الخلوة وأُبلغ

ا دفعت قد  خمس تسدد لمو. أمريكي دوالر مليون 141 قيمتها مجموع يبلغ والتي مساهماتها، من جزءا

 مليون 2036 إلى تصل مستحقة مدفوعات حالياا وجدوت. السالم صندوق في بعدمساهماتها  أعضاء دول

 أمريكي دوالر مليون 122 وهو المستهدف المبلغ/المقرر المبلغ إجمالي من ٪74 تمثل أمريكي، دوالر

ا الخلوة إطالع تم. 7312 إلى 7312لفترة من ل  مسألة بشأن األقاليم مع المشاورات حالة على أيضا

 ال فريقياأ وغرب األفريقي جنوبال كان التقرير، هذا االنتهاء من وقت فيو. السالم لصندوق المساهمات

قد  مجلس السلم واألمن كان ،الوقت الذي يُستكمل فيه هذا التقرير فيو. اممشاوراته نستكمالي نزاالي

باعتبار ذلك خطوة صوب عرض تلك النتائج على  ،الخلوة نتائج في لنظريتولى احدد موعدا لعقد اجتماع 

 قرار واتخاذ لبحثها مؤتمرلل نوالثالثي الثالثة العادية الدورةالمجلس التنفيذي وفي نهاية المطاف على 

 .بشأنها

 

 اإلشادة وكذلك األفريقي، لالتحاد السالم صندوقتفعيل  في المحرز بالتقدم اإلشادة مؤتمرالويُرجى من  .27

 نفسها على معتمدة أفريقيا تصبح أن ضمان أجل من الصندوق في ساهمت التي األعضاء الدول بجميع

 إلى ستسهم التي للحاالت المناسب الوقت في االستجابة أجل من القدرات وتعزيز واألمن مأجندة السل في

يُرجى و. واالقتصادية االجتماعية للتنمية المواتية الظروف وتهيئة القارة فيالبنادق  إسكات في كبير حد

 نحو أفريقيا جهودتعزيزا ل مساهماتها تقديم إلى بعد، تدفع لم التي األعضاء الدول دعوة كذلك مؤتمرالمن 

 .الذات على عتماداال
 
 اعالنز بعدفي مرحلة ما  والتنمية اإلعمار إعادة تعزيز (11)
 اإلفريقي االتحاد سياسة إطار تنفيذ متابعة مجلس السلم واألمن واصل االستعراض، قيد الفترة خالل .20

 اجتماعين مجلس السلم واألمن عقد السياق، هذا فيو. اعالنز بعدفي مرحلة ما  والتنمية اإلعمار عادةإل

 الترابط" موضوع حول نيويورك، في ،7312 سبتمبر 72 في المنعقدة 440الـ الجلسة وهما وزاريين،

 حول أنغوال، لواندا، في ،7312 ديسمبر 2 في عقدالمن 422الـ واالجتماع" والتنمية واألمن السالم بين

 جدد". يقياأفر في التماسك بناء وإعادة واألمن السالم واستعادة الوطنية، المصالحة: "موضوع

 الخمسين الرسمي واإلعالن فريقياأ في للمصالحة مانديال نيلسون ماديبا عقد تنفيذ زخم االجتماعان

مجلس  شدد ذلك، على عالوةو. إفريقيا فيالبنادق  إسكاتحول  اإلفريقي االتحاد/اإلفريقية الوحدة لمنظمة

 مواصلة في والتنمية واألمن السالم دبُع تعميم ضرورة على الوزارية، اجتماعاته خالل ،السلم واألمن

 إلى بالنظر أفريقيا، فيبنادق ال إلسكات العملية للخطوات األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة تنفيذ

 .القارة استقرار على اإليجابي تأثيرها
 
 السالم بناء ولجنة مجلس السلم واألمن بين والتعاون التنسيق تعزيز ضمان أجل منو ذلك، على عالوةو .24

مجلس  عقد أفريقيا، في إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع أنشطة بشأن المتحدة لألمم التابعة

. أبابا أديس في 7312 نوفمبر 11 في السنوية مشاوراتهما لجنة بناء السالم لألمم المتحدةو السلم واألمن

 دعم مع ،النزاع انتهاء بعد السالم وبناء اإلعمار ةإعاد لعمليات الوطنية الملكية تعزيز على الجانبان أكد
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 هذه في والشباب للمرأة الفعالة والمشاركة واالستدامة والشمولية المساءلة لتحسين األعضاء الدول جهود

 تعاون في لجنة بناء السالم لألمم المتحدةو األفريقي االتحاد مفوضية عمل أهمية على أكدا كما. العملية

 الوطنية الملكية تعزيز بهدف الوطنية األولويات وتعزيز اع،النز من الخارجة المعنية نالبلدا مع وثيق

 ومعالجة النزاعات نشوب منع وكذلك التنمية، ومشاريع السالم بناء أنشطة في الكاملة والمشاركة والقيادة

 للنزاعات. الجذرية األسباب
 
إعادة اإلعمار والتنمية  أنشطة تنفيذ األفريقي االتحاد في األعضاء الدول من العديد واصلت ،الواقع في .22

 أفريقيا جمهورية الدول هذه وتشمل. األفريقي االتحاد مفوضية من بدعم في مرحلة ما بعد النزاع

 اإلفريقي، االتحاد مفوضية اتخذت. وغيرها والصومال ومالي ومدغشقر بيساو وغينيا امبياجو الوسطى

 Assembly/AU/Dec.351 (XVI) مؤتمرال قررم والسيما الصلة، ذات اإلفريقي االتحاد قرراتمل تنفيذاا 

 في مختلفة خطوات ،النزاع بعدفي مرحلة ما  والتنمية اإلعمار إلعادة األفريقي االتحاد مركز إنشاء بشأن

 للجنة الدائم الممثل كان التقرير، هذااالنتهاء من  وقت فيو. المركز لتفعيل مصر حكومة مع العمل

 أن يجبو. عليها ووافق ومالكه وهيكله وواليته المركز رؤيةفي  نظر قد الهيكلية صالحاتلإل الفرعية

 فبراير 13و 2يومي  االتحاد مؤتمر في ذلك وبعد األمر هذا في التنفيذي المجلس نظر الخطوة هذه يتبع

 عمل هناك يزال ال ،خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي في مطلوب هو كما الواقع، فيو. 7373

عادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد إل اإلفريقي االتحاد هيكل بمراجعة يتعلق فيما به القيام يتعين

 بيانات قاعدة إنشاءو القارة؛ في تحدث التي النزاع بعد ما حقائق ضوء في السياسات وإطار النزاع

 العام القطاعين بين الشراكة آليات زوتعزي ؛إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع لخبراء

 .اعالنز بعد في مرحلة ما والتنمية اإلعمار برامج بشأن والخاص
 
 للجهود األفريقي االتحاد مفوضية وكذلك ودعمها، اللتزامها مصر حكومةاإلشادة ب مؤتمرالويُرجى من  .26

ا مؤتمرالويُرجى من . المركز تفعيل أجل من المبذولة في  المركز تمويل إلى ضاءاألع الدول دعوة أيضا

ويُرجى من . مستدامة بطريقة المركز عمل ضمان بهدف ،7371 عام في تبدأ التي العادية الميزانيةإطار 

إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة  لتنفيذ مراجعة بإجراء األفريقي االتحاد مفوضية مطالبة كذلك مؤتمرال

 .عادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعإ لخبراء بيانات قاعدة وإنشاء ما بعد النزاع

 

 االقتصادي الجانبباء: 
 توجد ال أنه يُفهم حيث والتنمية، واألمن السالم بين للعالقة االهتمام إيالء مجلس السلم واألمن واصل .22

 هذا فيو. فعالة اقتصادية اجتماعية تنمية بدون إدامتهما يمكن ال واألمن مالسل وأن وأمن مسل بدون تنمية

 نيويورك، في ،7312 سبتمبر 72 في المنعقدة 440الـ جلسته مجلس السلم واألمن عقد السياق،

 هذه بين الترابط تعزيز بشأن للتداول أنغوال لواندا، في ،7312 ديسمبر 2 في عقدمنال 422الـ واالجتماع

 .الثالثة العناصر
 
 وقف إلى أخرى، أمور بين من دعو،ت فهي ،قيبخارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفري يتعلق فيما أما .24

 تسهل التي الهيكلية العوامل جميع ومعالجة لالستقرار والمزعزعة المنتظمة غير المالية الشبكات

 غير بطريقة المكتسبة المالية الموارد لتتبع أفريقية وكالة إنشاءو المشروعة؛ غير المالية التدفقات

 األعضاء للدول التابعة المالية االستخبارات وحدات قدرات زتعزيو ؛وإعادتها واستردادها مشروعة

 ذات الدولية الصكوك مع الوطنية التشريعات ومواءمة الجنائية؛ العدالة وأنظمة القانون إنفاذ ووكاالت

 .األموال وغسل المشروعة غير المالية التدفقات لمكافحة الصلة
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 فيه يدعو الذي الوقت في القارة، في واألمن مالسل ةأنشط في الشباب إشراك يناصر األفريقي االتحاد ظل .22

أجندة  في الشباب أفكار لتسخير الشباب لمشاركة منصات إنشاء إلى األفريقي االتحاد في األعضاء الدول

 أنشأ الذي السالم أجل من الشباب برنامج واألمن مالسل إدارة أنشأت. أفريقيا فيالبنادق  وإسكات 7360

 أفريقيا في السالم أجل من الشباب برنامج ينفذو. واألمن مالسل بقضايا يتعلق فيما ارةالق في للشباب منصة

 مالسل تعزيز في الشباب بدور المتعلقة الصلة ذات والدولية اإلقليمية والصكوك فريقياأل االتحاد صكوك

 السالم ملياتع فياالنخراط  على ويشجعهم الشباب قدرات الشباب برنامج يبني كما. أفريقيا في واألمن

 .واالقتصادية االجتماعية لألنشطة المواتية الظروف لتهيئة بلدانهم في فيها والمشاركة
 
 الدول تنفذها أن المتوقع منكان  أحكاما تقدم خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي أن حين فيو .63

 هذه معظم فإن مواطنيها، احتياجات وتلبية واالقتصادية االجتماعية أوضاعها تحسين أجل من األعضاء

مجلس السلم  فإن وبالتالي،. األعضاء الدول قبل من عنها اإلبالغ يتم لم أو منفذة غير تزال ال األحكام

. األحكام هذه تنفيذ عن وواضحة كافية تقارير تقديم على ينقادرَ  غير األفريقي االتحاد ومفوضية واألمن

 .وينبغي معالجة هذه العقبة
 
 في المحددة العملية الخطوات تنفيذ نحو مبادرة اتخاذ على األعضاء الدول تشجيع تمرمؤالويُرجى من  .61

 الالزمة الظروف تهيئة أجل من ،لخارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي االقتصادي الجانب إطار

اويُرجى من المؤتمر . للشباببالنسبة  سيما ال والعمالة، االقتصادية باألنشطة للنهوض  الدول حث أيضا

 دور لتعزيز خاص اهتمام إيالء مع وسياساته، األفريقي االتحاد صكوك تنفيذ مواصلة على األعضاء

 في المحرز للتقدم مجلس السلم واألمناإلشادة ب مؤتمرالويُرجى من . والتنمية السالم عمليات في المرأة

ولعل المؤتمر يود  .القارة في يةوالتنم واألمن مالسلأجندة  في متداخلة والنساء الشباب قضايا أن ضمان

ا  تنفيذ في والتنمية واألمن السالمالمتعلق ب بُعدال إدماج مواصلةأن يطلب من مجلس السلم واألمن  أيضا

ا ،خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي  .القارة استقرار على اإليجابي لتأثيرها نظرا
 

 االجتماعي الجانب جيم.

 الجنسي والعنف وتعاطي المخدرات واألسلحة والمخدرات بالبشر واالتجار رعيةالش غير الهجرة تزال ال .26

 قيد الفترة خالل اجتماعات مجلس السلم واألمن فقد عقد. القارة في تحديات تشكل واألطفال النساء ضد

على  ،اجتماعاته في ،مجلس السلم واألمن وأكد. التحديات هذه مواجهة في االتجاهات لتقييم االستعراض

 والمخدرات لألسلحة المشروع غير غير المشروع والشراء والتمويل الفساد بين ضرورة قطع الصلة

 االتجارو السلعتهريب و وإيوائهم الشرعيين غير المهاجرين لتجنيد المالذ اآلمن على والقضاء

 اتوالمخدر بالبشر المتاجرين لفضح األعضاء الدول بين التعاونعلى مجلس ال شجع كما. األشخاصب

خارطة الطريق الرئيسية ب يتعلق فيماو. المشاكل هذه عالج من كجزءالمبلغين  تشجيع وكذلك واألسلحة،

 عدم تشجيع إلىفيدعو  ،6262لالتحاد األفريقي للخطوات العملية إلسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 

 على األعضاء الدول وتشجيع ؛هل والميسرين مرتكبيه ومعاقبة األموال، وغسل الفساد مع المطلق التسامح

 .عليها والتصديق الفساد بمكافحة الصلة ذات المتحدة واألمم األفريقي االتحاد صكوك على التوقيع
 

 بذلت قد ،األفريقي االتحاد مفوضية من بدعم ،األفريقي االتحاد في األعضاء الدول أن إلى اإلشارة تجدر .26

 ةاألفريقي المراكز إنشاء يعد السياق، هذا فيو. هاحدوث روتكرا األوبئة/األمراض تفشي لمكافحة جهوداا

ا منها والوقاية األمراض لمكافحة  من المقدم الدعم ساهم ذلك، على عالوةو. المجال هذا في للعمل نموذجا
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 الجهود في ،لمكافحة األمراض والوقاية منها ةكز األفريقياالمر خالل من ،األفريقي االتحاد مفوضية

أخذ و الجهد هذا استلهم. يبوالاإل فيروسمرض  تفشي لمكافحة الديمقراطية الكونغو هوريةجم في المبذولة

 يبوالاإل فيروس مرض تفشي لمكافحة األفريقي االتحاد مفوضية قادتها التي الجهود من الجيدة الممارسة

. ألمنمجلس السلم وا قرراتم تنفيذإطار  في الجهودبذل هذه  تم. 6202/6202 في أفريقيا غرب في

مجلس  إلى منتظمة إحاطات األمراض والوقاية منها المراكز األفريقية لمكافحة تقدم ذلك، على عالوةو

 .ومكافحتها أفريقيا في واألوبئة األمراض من الوقاية حول السلم واألمن
 

ا  .22  عضاءاأل الدول تقدم أن بمكان األهمية منيكون  ،لطريق الرئيسية لالتحاد األفريقيخارطة ا من انطالقا

 المنزلي؛ والعنف الجنسي العنف بجرائم يتعلق فيما التصالحية العدالة لتعزيز المبذولة جهودها عن تقريراا 

 المجتمعية والمحاكم والمخدرات، األحداث محاكم مثل المتخصصة، والمحاكم المجتمعية الخدمة تعزيزو

 واإلرهاب؛ والجريمة خدراتالم لتعاطي مدارس تصبح أن من السجون لمنع العقلية الصحة ومحاكم

 وإنشاء والثالثة؛ األولية الصحية الرعاية مرافق في المخدرات تعاطيلإلقالع عن  عالج برامج وضعو

 الدينية المعتقدات على القائمة والتدخالت االجتماعيين واألخصائيين النفس علماء تضم محددة برامج

 تدابير األعضاء الدول تتخذ أن القدر بنفس همالم منو. بين أمور أخرى المخدرات تعاطيلإلقالع عن 

 إعالن مع يتماشى بما النزاعات،/األزمات خاللالعاملين فيها و لمدارستوفير الحماية ل لضمان كافية

ات النزاع خالل العسكري االستخدام من والجامعات المدارس لحماية التوجيهية والمبادئ اآلمنة المدارس

الذي  ،6202 أبريل 02 في المنعقد 120اجتماعه الـ في جلس السلم واألمنم أكد كما 6202 لعام ةالمسلح

 ".أفريقيا في المسلحة بالنزاعات المتأثرون األطفال: "موضوع حول مفتوحة جلسةكان 
 

األوبئة  لتفشي واالستجابة الوقايةلتوفيره القيادة بشأن  مجلس السلم واألمناإلشادة ب المؤتمرويُرجى من  .22

 جمهورية في اإليبوال لمكافحة األفريقي االتحاد لبعثة الفوري بالنشر التصريح سيما الو أفريقيا، في

 وبعثة الصلة ذات الديمقراطية الكونغو جمهورية سلطات مع الوثيق بالتنسيق للعمل الديمقراطية، الكونغو

 عدم شجيعت مواصلة على األعضاء الدول حث المؤتمرويُرجى من . منظمة األمم المتحدة في الكونغو

ويُرجى من  .األفريقي لالتحاد التابعة السالم دعم عمليات في سيما ال الجنسي، االعتداء مع مطلقاا التسامح

ا المؤتمر  فيروس بتفشي المتأثرة لبلدانل الفني دعمتقديمها ال على األفريقي االتحاد بمفوضية اإلشادة أيضا

لمكافحة األمراض  ةكز األفريقياالمر ألنشطة مهادع تقديم مواصلة األعضاء الدول من طلبوي يبوالاإل

 للمواطنين مواتية اجتماعية بيئة إنشاء في ألفريقيا الرئيسية اإلنجازات إحدى عدي مما ،والوقاية منها

حماية   األعضاء الدول أن يطلب من المؤتمر يود  ،مجلس السلم واألمنعليه  أكد كماو. األفريقيين

 القطاعات جميع ةناشدم كذلك المؤتمر ويود . لالجئين والبنى التحتية العامةالنازحين داخليا ومخيمات ا

 .القارة في االجتماعية نشطةلتعزيز األ زمالال نيوالف المالي الدعم تقديم ككل، الدولي والمجتمع الخاصة

 

 البيئي الجانبدال: 

التالية  القضايا د األفريقي تحددخارطة الطريق الرئيسية لالتحا تجدر اإلشارة إلى أن بالتأمل في الماضي، .22

سبل  ضعف أوجه من وهي الحد ها والعمل على تحقيقها،ب إيالء االهتمام  األعضاء التي يتعين على الدول

األفريقي  االتحاد عمل خطة تنفيذ دعمو قادرة على الصمود؛  نظم خالل بناء من المناخ تغيرالعيش أمام 

 ؛6202 عام في مالبو في اعتمدت التي أفريقيا في الصحي فوالصر المياه بشأن كيغالي الصادرة في

 المحاصيل أصناف) الزراعة تنويعو وفعالية؛ بكفاءة الصحي والصرف المياه إدارة نظم تسهيلو

التعجيل حول  مالبو إعالن تنفيذو المناخ؛ لتغير الضارة اآلثار مواجهة أجل من ،(الماشية وسالالت
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 ووضع ؛6202 عام فيصادر ال ،العيش سبل وتحسين المشترك الرخاء قلتحقي والتحول الزراعي النموب

 .المناخ لتغير السلبية اآلثار لمواجهة مستقبلية خطة
 

دعا مجلس  السياق، هذا فيو. أفريقيا في البيئة بقضايا منشغال، من جانبه، جلس السلم واألمنال يزال م .26

 وغيرها الطبيعية لكوارثل" المكرس ،6202 أغسطس 2 في المنعقد 122الـ السلم واألمن في اجتماعه

 لجميعالكامل  بالتنفيذ التعجيل إلى األعضاء الدول ،"المعيارية األطر بعد ما: القارة في الكوارث من

 يةاتفاق ذلك ويشمل. المناخ تغير آثار بتخفيف المتعلقة اتواالتفاق القائمة واإلقليمية الدولية االلتزامات

 مخاطر من للحد سينداي وإطار ،األوزون طبقةتي تستنفد ال المواد بشأنيال مونتر وبروتوكول ،باريس

 الجديدة الكوارث مخاطر منع على للعمل األربعة األولوية ذات ومجاالته( 6262-6202) الكوارث

 من الحد في االستثمارو الكوارث؛ مخاطر إدارة تعزيزو الكوارث؛ مخاطر فهم وهي منها، والحد

 إعادة"و الفعالة، االستجابة أجل من للكوارث االستعداد تعزيزو ؛لقدرة على الصمودا أجل من الكوارث

 في مجلس السلم واألمن كما أعرب. اإلعمار وإعادة التأهيل وإعادة االنتعاش في" أفضل بشكل البناء

 اميةالن الصغيرة الجزرية الدولتجاه   العميققلقه  عن ،6202 سبتمبر 02 في المنعقد 166اجتماعه الـ

 مستوى ارتفاع ذلك في بما اآلثار هذه مثل في زيادة بالفعل وتشهد المناخ لتغير الضارة لآلثارالمعرضة 

 أكد .التقلبات المناخية الشديدةو ؛المحيطاتارتفاع نسبة الحموضة في و السواحل، وتآكل البحر، سطح

 والمرونة التكيف برامج في االستثمارات بزيادة األعضاء الدول قيام ضرورة على مجلس السلم واألمن

 واالستثمار التنمية وبرامج خطط في رئيسي كمكون األزرق االقتصاد دمج إلى الحاجة على وأكد

 .البيئة تدهور إلى يؤدي الذي لتغير المناخ السلبية اآلثار مواجهة على أفضل قدرة بناء أجل من الوطنية،
 

ا لل .64  رئيس المؤتمر أن يطلب منيُرجى من مقترح الذي قدمه مجلس السلم واألمن في اجتماعاته، طبقا

 بها يمكن التي السبل أفضل بشأن األعضاء الدول إلى توصيات تقديم األفريقي االتحاد مفوضية

 التمكينه بشكل كاف   داخليا والنازحين والعائدين لالجئين الدائمين الممثلين للجنة الفرعية اللجنةتمويل 

ا مرالمؤت ويُرجى من. القارة في الطبيعية الكوارث حاالت في بسرعة االستجابة من  طلبأن ي أيضا

 الموقف في عليه المنصوص النحو على األفريقية اإلنسانية الوكالة بتفعيل التعجيل المفوضية من

 لمخاطر التأهب في مجال األعضاء الدول دعم بهدف ،العمل اإلنساني فعالية بشأن الموحد األفريقي

ا لل. وإدارتها الكوارث  المؤتمريُرجى من  ،سلم واألمنمجلس ال بروتوكول من( و( )0) 10 مادةوطبقا

 معاناة من تخفيفلل اإلنسانية المساعدة تقديم في للقوة األفريقية الجاهزة الهام الدور علىأن يؤكد 

. القارة في الطبيعية للكوارث للتصدي المبذولة الجهود ودعم النزاع مناطق في المدنيين السكان

 األفريقي التحادل اليكيج عمل خطة تنفيذ ىعل األعضاء الدول تشجيع كذلك ويُرجى من المؤتمر

حول  مالبو وإعالن ،7314 عام في مالبو في المعتمدةو أفريقيا في الصحي والصرف المياه بشأن

 فيصادر ال ،العيش سبل وتحسين المشترك االزدهار أجل من ينالزراعيوالتحول  النموالتعجيل ب

ايرغب المؤتمر  قد .7314 عام  الساحل تين لمنطقتيالمخصص المناخنتي لج عيلبتف اإلشادة في أيضا

 طلبأن يو 7316 عام في مراكش في المنعقدة األفريقية العمل قمة عنتين المنبثقو الكونغوحوض و

تين المعنينتين اللج لتفعي دعم األعضاء الدول مع الكامل بالتعاون ، ياألفريق االتحاد مفوضية من

مقرر  مع تمشيا ، الصغيرة الجزرية الدول لجنة وكذلك ، والكونغو حوضمنطقتي الساحل وب

 أن ،وفقا لمقررات مجلس السلم واألمنوقد يود المؤتمر، AU / Dec.723 (XXXII .) المؤتمر )

 في المناخية اإلجراءات لتمويل مبتكرة وسائل استكشاف األفريقي االتحاد مفوضية رئيس من طلبي

 الزراعة مع التكيف مبادرة المتجددة؛ للطاقة األفريقية ادرةالمب األفريقية؛ التكيف مبادرة مثل إفريقيا

 هذا وفي. الصغيرة الجزرية الدوللجنة  وكذلك ،الكونغو حوض و الساحل نتي منطقةولج األفريقية،

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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. المبادرة المؤتمر عن هذه إلى تقرير تقديم المفوضية رئيس من طلبي أنالمؤتمر  يود قد الصدد،

 تعيينل األفريقي االتحاد مفوضية رئيس إلى طلبه تكرار فيالمؤتمر  رغبي قد ذلك، على عالوة

 ياأفريق في واألمن المناخ بتغير يُعنى خاص مبعوث

 

 الجوانب القانونيةهاء: 

 إلى أمور،جملة  بين من ،تدعو األفريقي التحادل خارطة الطريق الرئيسية أن بالذكر الجدير من .62

 إجراءو عليها؛ والتصديق األفريقي االتحاد معاهدات على لتصديقوا للتوقيع األعضاء الدول تعبئة/توعية

 الصادرة والمعاهدات القانونية للصكوك األعضاء الدول تنفيذ عدم وراء الكامنة األسباب لتحديد دراسة

 لديها التي األعضاء الدول حثو عليها؛ التصديق وعدم األفريقي االتحاد/األفريقية الوحدة منظمة عن

 لالتحاد المشورة إسداء على السابقة األفريقي االتحاد/األفريقية الوحدة منظمة معاهدات بشأن شواغل

 منظمة بمعاهدات التوعيةو التنفيذ؛ وعدم التصديق عدم وأسباب تواجهها التي التحديات بشأن األفريقي

 .فيها الواردة وااللتزامات وفهمها األفريقي االتحاد/األفريقية الوحدة

 تنفيذ عدم وراء الكامنة األسباب لتحديد الدراسة أجرت قد األفريقي االتحاد مفوضية أن لىإ اإلشارة تجدر .23

 لتصديقوعدم ا األفريقي االتحاد/األفريقية الوحدة منظمة معاهداتو القانونية للصكوك األعضاء الدول

 .نهابشأ قرار واتخاذ فيها للنظر الصلة ذات األفريقي االتحاد أجهزة إلى لتقديمها عليها،
 على والتصديق التوقيع لضمان المبذولة لجهودل األفريقي االتحاد بمفوضية أن يشيد يُرجى من المؤتمر .21

 ،األعضاء الدول قبل من القانونية والصكوك األفريقي االتحاد/ األفريقية الوحدة منظمة معاهدات

اأي يُرجى من المؤتمرو. الصدد هذا فيقامت بها  التي لدراسةل واإلشادة بها  األعضاء الدول عيشجت ضا

 نحو التقدم ضمان أجل من وتعميمها والصكوك المعاهدات هذه على والتصديق التوقيع مواصلة على

 كذلك يُرجى من المؤتمرو. القارة في البنادق إسكات ذلك في بما وأهدافه، األفريقي االتحاد رؤى تحقيق

 مجاالت في األعضاء الدول قدرات لبناء عمالد تقديم مواصلة األفريقي االتحاد مفوضيةأن يطلب من 

 .األفريقي االتحاد/ األفريقية الوحدة منظمة معاهدات تطبيق تسهيل بهدف والتشريعية القانونية الصياغة

 

 المالحظات والتوصيات ثالثا.

ا  التقدم من مزيد إحراز تم أنه بالذكر الجدير من التقرير، هذا من يتضح كما .27  نبالجاب ما يتعلقفي نسبيا

ا اإليجابية اإلشارة هذه تمنحو. لخارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي السياسي  األعضاء للدول فرصا

 تحقيق لضمان اآلخرين المعنيين المصلحة وأصحاب اإلقليمية لياتاآل/اإلقليمية االقتصادية والمجموعات

خارطة  أهداف تحقيق أجل من ةيالقانونو ةالبيئي ةاالجتماعيو ة،االقتصادي انبوالج في حقيقي تقدم

 .مجملها في الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي

 الوحدة منظمةل الخمسين الرسمي اإلعالن اعتماد بين فارق زمني هناك كان أنه من الرغم علىو .20

 األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق رطةاخ تنفيذ إطالقو ،7310 مايو 72 في األفريقي االتحاد/األفريقية

 الفترة هذه خاللكبير  تقدم إحراز تم ،7312 يناير في إفريقيا في البنادق إلسكات العملية لخطواتن ابشأ

 هذه تحقيق تم. التقرير هذا في موضح هو كما األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق رطةاخ لتنفيذ القصيرة

 والدعم ،األعضاء للدول الالفع والدور لمجلس السلم واألمن، ستراتيجيةاال القيادة بفضل اإلنجازات

 واألمم ،اإلقليمية اآلليات/ اإلقليمية االقتصادية والمجموعات ،األفريقي االتحاد مفوضية من المقدم

 .والشركاء ،األفريقية المنظمات/والمؤسسات ،المتحدة
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الحضور  فيكاثرا ت/زيادة هناك أن إلى اإلشارة تجدر ،البنادق إلسكات الجهود هذه تبذل أفريقيا حين في .24

 العسكرية وقواعده الحضور هذا نشر يتم الو. أفريقيا في جنبيةاأل عسكريةال قواعدالو جنبياأل عسكريال

ا  شكالنت ينتالل ،المنظومة األفريقية للحكمو المنظومة األفريقية للسلم واألمن من بتوجيه  أفريقيا خطة معا

 .والسالمة والدفاع واألمن الجماعي السالم لتعزيز

 مختلفة أجزاء في األجنبية العسكرية والقواعد األجنبي العسكري الحضور في الزيادة هذه من بالرغمو .22

شدتها  فيال تزال تزداد  تحييدها، إلى تؤدي أن توقعكان من الم التي األمنية التهديداتفإن  القارة، من

. العيش سبل ىوعل المدنيين على مدمرة عواقب مع القارة من مختلفة أجزاء في الجغرافي هاوسعوت

 القوى بين والتزاحم المنافسة خطر في العسكرية وقواعده األجنبي العسكريالحضور  هذا يساهمو

 والمجموعات األفريقي االتحاد جهود تقويض عن فضالا  الوطنية السيادة تقويضو ،إفريقيا داخل األجنبية

 في مجلس السلم واألمن أكد وكما الصدد، هذا فيو. البنادق إلسكات اآلليات اإلقليمية/اإلقليمية االقتصادية

 على األعضاء الدول تشجيع يُرجى من المؤتمر ،7312 أغسطس 14 في المنعقد 464الـ اجتماعه

 المشتركةاألفريقية  واألمن الدفاع سياسة سيما ال األفريقي، االتحاد وسياسات بصكوك التام االلتزام

 إفريقيا في واحد بلد وأمن دفاع أن االعتبار في األخذ مع االعتداء،لعدم  األفريقي االتحاد ميثاق وكذلك

 .األخرى البلدانوأمن  بدفاع مباشر بشكل مرتبطان

" أفريقيا لتنمية المواتية الظروف تهيئة: البنادق إسكات" 7373 لعام اإلفريقي االتحاد موضوع يتيح .26

 لتسريع المعنيين لمصلحةا أصحابمن  غيرهاو األعضاء والدول مجلس السلم واألمنل إضافية فرصة

 .خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي هدف تحقيق أجل من لتنفيذل جهودهم

 موعدللوفقا  ،خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي تنفيذ من األخيرة المرحلة 7373 عام صادفي .22

. 7373عام  بحلول ادقالبن إلسكات الرسمي اإلعالن في والحكومات الدول رؤساء حدده الذي النهائي

 خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي تنفيذ في تحقيقه تم ما كل لتقييم حاجةال تدعو السياق، هذا وفي

 عام بعد المناسبة اإلجراءات صياغة أجل من اآلن، حتى المبذولة الجهود في الضعف مجاالت وتحديد

 لالتحاد المبرمجة والفعاليات الجتماعاتبا الترحيب يُرجى من المؤتمر ،الصدد هذا فيو. 7373

ا أكثر طرق في للتفكير 7373 مارس في االستوائية غينيا تستضيفهاالسيما تلك التي س األفريقي،  ابتكارا

ا  7373 أبريل/مارس في كينيا اتستضيفهس والتي ؛خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي تنفيذل وتأثيرا

 للمضي طريق لصياغة ةمتين أسس إرساء أجل من الرئيسية لالتحاد األفريقيخارطة الطريق  تنفيذ لتقييم

ا؛  تنفيذ عن  شامل تقرير تمكن مجلس السلم واألمن من إعداد مدخالت االجتماعات هذه نتائج ستوفر قدما

 .7373 عام من األخير الربع في خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي

 الطوارئ حاالت في األفريقية االستجابة تعزيز فياألفريقية الجاهزة  للقوة الكامل يلالتفع سيساهم .24

 للقوة اإلقليمية للقدرات الكامل الدعم إلى حاجةثمة  الصدد، هذا فيو. القارة في الطبيعية والكوارث

 األولوية إعطاء يجبو. األعضاء دولها من ومالي سياسي بدعم المهمة، هذهل األفريقية الجاهزة لالستعداد

المنظومة األفريقية  تنفيذ في الرئيسية األصول كأحد األفريقي لالتحاد السالم لصندوق الكامل يلفعلتل

 .للسلم واألمن والمنظومة األفريقية للحكم

بتمويل  7373عام  وموضوع الخاصة بخارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي نشطةاأل تمويل يجب .22

 لنجاح الحاسم العامل فإن ال،وحاأل كل فيو. االستدامة حقيقت أجل من األعضاء، الدول ميزانيةمن 

 هذا فيو. األعضاء للدول والمالية السياسية المشاركة هو خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي

 اللجان خالل من تمر التي التكميلية الميزانية عملية باستخدام المؤتمر أذني أن الضروري من السياق،

 من التمويل هذا توفير في لمساعدةبغية ا ،جنة نفسهالهذه الوللجنة الممثلين الدائمين  صلةال ذات الفرعية
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 عام وموضوع لخارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي الجارية لألنشطة الكامل التنفيذ ضمان أجل

7373. 

 بشأن 7312 برايرف 72 المؤرخ 7422 الدولي األمن مجلس قرار ألحكام مناسبة متابعة إلى حاجة هناك .43

ا  المناسبة المتابعة ستضيف. أفريقيا في البنادق إسكات خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد  تنفيذ لجهود زخما

ينبغي  السياق، هذا فيو. الدولي المجتمع من الدعم تعبئة ذلك في بما ،7373 سنة وموضوع األفريقي

 .لمتابعةل المصلحة أصحاب د كافةتوحيد جهول القيادي دورهب لمجلس السلم واألمن االضطالع

 مختلفة أقسام في أعاله المحددة التحديات إلى باإلضافة مواجهتها، يتم التي الرئيسية التحديات بين منو .41

 :ما يلي خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي تنفيذ في التقرير، هذا من

 المدخالت مختلف توحيد في دور لها التيو المفوضية، إلى المنفذين قبل من التقارير تقديم في التأخر (أ

 .األفريقي االتحاد مؤتمر تقاريره تُبلغ يوالذ ،مجلس السلم واألمن لدعم
خارطة الطريق الرئيسية  جوانب بعض في المنفذين المصلحة أصحاب قبل من التقارير تقديم عدم (ب

 تضرراا  األكثر هي ةالبيئيو ةاالجتماعيو ةاالقتصادي الجوانب فإن السياق، هذا فيو. لالتحاد األفريقي

 المناسب الوقت في وموثقة مستنيرة تقارير تقديم الصعب من يجعلما  وهذا. تقديم التقارير عدم من

 .المؤتمر يبحثها لكي
 بشأن بها الخاصة االتصال نقاطبعد  اإلقليمية لياتاآل/اإلقليمية االقتصادية المجموعات تعين لم (ج

 وإذا األفريقي؛ االتحاد مؤتمر إليه ادع الذي النحو على د األفريقيخارطة الطريق الرئيسية لالتحا

 تنسيق تعزيز الصعب من يجعلما  وهذا. بعد األفريقي االتحاد مفوضية تبلغ لم افإنه ،بذلك قامت

 .األعضاء الدول من التقارير إرسال ذلك في بما األنشطة،

 :الخاتمة -رابعا

خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد  بداية في ،7312 عام منذ إحرازه تم الذي التراكمي التقدم حدد .47

 لياتاآل/اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء، للدول المثالي المسار مناسب بشكل ،األفريقي

رطة الطريق خا تنفيذ لمواصلة ،الداعمين والشركاء المدني المجتمع ومنظمات المتحدة، واألمم ،اإلقليمية

 بالتحول يتعلق فيما سيما ال الخاص، القطاع مساهمة تعد السياق، هذا فيو. األفريقي الرئيسية لالتحاد

ا العمل، فرص وخلق المشاريع تنظيم أنشطة ذلك في بما والتنمية، واالقتصادي االجتماعي  ضرورياا أمرا

 األفريقي اداالتح شركاء مساهمة استمرار القدر بنفس المهم ومن. قدما إفريقيا فيه تمضي الذي الوقت في

 أفريقيا جعل وبالتالي خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي أهداف تحقيق نحو القارة مرافقة في

 من ،7373 عام موضوع إطار في األنشطة تنفيذ في أنه بالذكر الجدير من. اتالنزاع من خالية

الرئيسية لالتحاد خارطة الطريق  في تنعكس التي اآلفات تستهدف محددة أنشطة تنفيذ الضروري

 الدول وجميع مجلس السلم واألمن شاركي أن بمكان األهمية من االعتبار، في هذا أخذ معو. األفريقي

 والعسكري السياسي والتدخل اإلرهاب يفرضها التي للتحديات للتصدي حاسمة تدابير اتخاذ في األعضاء

ا،و. القارة في المناخ لتغير الضارة اآلثار عن فضالا  األجنبي،  االستفادة من الضروري من يبقى أخيرا

 .القارة في والتنمية السالم جهود في والنساء الشباب دور
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 الطريق خارطة تنفيذ عن األفريقي لالتحاد واألمن السلم لمجلس الخامس التقرير بشأن مقرر المؤتمر

 0101 بحلول إفريقيا في البنادق إلسكات العملية للخطوات األفريقي الرئيسية لالتحاد

 

 لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة تنفيذ عن األفريقي لالتحاد واألمن مالسل لمجلس الخامس التقرير يعتمد .1

 للتوجيه واألمن مالسل مجلسب ويشيد 7373 بحلول أفريقيا في البنادق إلسكات العملية للخطوات األفريقي

 قراراته خالل من وخاصة األفريقي، لالتحاد الرئيسية الطريق ارطةخ تنفيذ بشأن والمتواصل المستمر

 القارة؛ في واألمن مالسل قضايا بشأن

 في اعتماده تم الذي األفريقي االتحاد/ األفريقية الوحدة منظمةل الخمسين للذكرى الرسمي اإلعالن يستذكر .7

 دمالقا لجيلل الحروب عبء توريث بعدم االتحاد مؤتمر فيه تعهد والذي أبابا، أديس في ،7310 مايو 72

 المقرر فضال عن ،7373 عام بحلول أفريقيا في الحروب جميع بإنهاء تعهدو األفريقيين من

Assembly/AU/Dec.630 (XXVIII) للمؤتمر والعشرون الثامنة العادية الدورة بموجبه اعتمدت الذي 

 األفريقي حادلالت الرئيسية الطريق خارطة ،7312 يناير 01 و 03 يومي إثيوبيا، أبابا، أديس فيالمنعقدة 

تقديمها من قبل مجلس السلم  بعد ،7373 عام بحلول أفريقيا في البنادق إلسكات العملية للخطوات

 ؛واألمن

في  سيما وال ،األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة تنفيذ في اآلن حتى إحرازه تم الذي التقدم يبرز .0

 أيضا األخرى الجوانبتنفيذ  لضمان دهاجهو مضاعفة إلى األعضاء الدول ويدعو السياسي، الجانب

اإلبالغ و والقانونية، والبيئية واالجتماعية االقتصادية وهي ،األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق لخارطة

 األفريقي، االتحاد في األعضاء الدول بجميع المؤتمر يشيد السياق، هذا فيو. جيد عنا بشكل

 المجتمع ومنظمات ،على إدارة النزاعات وتسويتها اإلقليمية اتاآللي/ اإلقليمية االقتصادية والمجموعات

 تنفيذ تجاه والتزاماتهم لجهودهم نيخراآل شركاءالو المتحدة األمم فضال عن الخاص والقطاع المدني

 وجعل البنادق إسكات في أفريقيا لجهود الدعم قدمت يالت ،األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة

 ؛اتالنزاع نم خالية إفريقيا

 ،"أفريقيا لتنمية المواتية الظروف تهيئة: البنادق إسكات" 7373 لسنة اإلفريقي االتحاد بموضوع يرحب .4

 المجتمع منظماتاآلليات اإلقليمية و/ اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول جميع ويشجع

 للتركيز 7373 سنة موضوع فرصة من االستفادة على والشركاء المتحدة واألمم الخاص والقطاع المدني

 تنفيذ في الجهود وتركيز تسريع بهدف المحددة، والنتائج األهداف ذات المستهدفة األنشطة تنفيذ على

 على الظروف تهيئة ضرورة على أيضا التأكيد يعيد المؤتمر ؛األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة

 النزاعات؛ من ةخالي أفريقيا للتشجيع على جعل السرعة وجه

 7312 فبراير 72 في اعتماده تم الذي 7422 رقم التابع لألمم المتحدة األمن مجلس بقرار أيًضا يرحب .2

 لألمم التابع األمن مجلس في األفريقيين باألعضاء المؤتمر يشيد السياق، هذا في. االستوائية غينيا برئاسة

 االتحاد ومفوضية مجلس السلم واألمن  عنفضال لقرار،ا شجعوا ودافعوا عن اعتماد الذين المتحدة

 القرار أن المؤتمر يؤكد الصدد، هذا وفي. الدولي األمن مجلس في األفريقيين ألعضاءل لدعمها األفريقي

 يناشد. النزاعات من خالية أفريقيا هدف تحقيق بغية الدولي الدعم تعبئة في ألمامنحو ا خطوة يمثل

 الوقت في للقرار الكامل التنفيذ ضمان المعنيين المصلحة أصحاب عوجمي األعضاء الدول جميع المؤتمر

 ؛7373 ديسمبر في األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة تنفيذ نهاية أفريقيا فيه تشهد الذي
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 الرشيد الحكم وتعزيز الديمقراطية االنتخابات بإجراء تحققت التي المكاسب على األعضاء بالدول يشيد .6

 االجتماعي األداء تحسين خالل من سيما وال مواطنيها، لتلبية احتياجات انأساسي طانباعتبارهما شر

 التي األعضاء بالدول أيًضا المؤتمر يشيد. مواصلة السير على هذا الدرب على ويشجعهم ،واالقتصادي

 غرض،ال ولهذا. أن تحذو حذوها على اآلخرين يشجعو المفوضية أتاحتها التي الفني الدعم فرصة انتهزت

 في األعضاء الدول لمساعدة المقدم والدعم المبذولة للجهود األفريقي االتحاد مفوضية على المؤتمر يثني

 بدعم األعضاء، الدول المؤتمر يشجع. الدعم تقديم مواصلة المفوضية من ويطلب الوطنية برامجها تنفيذ

 تلك السيما الوطنية، برامجهال الالزمة الموارد تعبئة مواصلة على األفريقي، االتحاد مفوضية من

 القارة شؤون في خارجي وعسكري سياسي تدخل أي بشدة المؤتمر يدين. البنادق بإسكات المتعلقة

 أفريقيا تحدد أن ضمانل بينها فيما والتضامن التعاون وتوطيد تعزيز مواصلة إلى األعضاء الدول ويدعو

. واألمن لدفاعلاألفريقية المشتركة  سياسةال ةوخاص األفريقي، االتحاد صكوك مع يتماشى بما مصيرها،

 ما يتعلق بتعزيزفي والتوجيه االستراتيجية القيادة توفير مواصلة على مجلس السلم واألمن المؤتمر يشجع

 القارة؛ داخل الرشيد الحكم وتعزيز سلميةفي أجواء  نتخاباتاال إجراء

 في بما ونشرها،الجاهزة  األفريقية للقوة الكامل لالتفعي نحو متواصلةال هجهودل بمجلس السلم واألمن يشيد .2

 إطار في لألزمات الفورية لالستجابة األفريقية القوة لمواءمة االستراتيجي التوجيه تقديم مواصلة ذلك

ا المؤتمر ويشيد. الجاهزة األفريقية القوة  الفورية لالستجابة األفريقية المتطوعة في القوة دولبال أيضا

 وضمان مجلس السلم واألمن وبيانات الصلة ذات لمقررات المؤتمر باالمتثال هااللتزام لألزمات

 يشيد. الجاهزة األفريقية القوة إطار لألزمات في الفورية لالستجابة األفريقية للقوة ةالسريع المواءمة

 ،لجاهزةا األفريقية القوة لعمل السياسات إعداد مختلف في بذلتها التي للجهود بالمفوضية كذلك المؤتمر

 للقوة اإلقليمية اللوجستية مستودعاتال إنشاء نحو وكذلك السالم، دعم لعمليات الجديد العقيدة سيما وال

 الجهود على الجاهزة األفريقية الجاهزة للقوة اإلقليمية األلوية المؤتمر يشجع. الجاهزة األفريقية

 للنشر؛ التأهب لضمان المتواصلة

 األفريقية السياسة سيما ال وسياساته، األفريقي االتحاد بصكوك التام التقيد على األعضاء الدول يحث .4

 أن االعتبار في األخذ مع االعتداء، عدمبشأن األفريقي  التحادا ميثاق فضال عن واألمن، للدفاع المشتركة

 .األخرى في البلدان بالدفاع واألمن مباشر بشكل مرتبطان إفريقيا في واحد في بلد مناألو دفاعال

 الدول جميعب ويشيد األفريقي لالتحاد السالم صندوق تنشيط في المحرز بالتقدم التقدير مع علما يطيح .2

 مالسل أجندة معتمدة على نفسها في أفريقيا أن تصبح ضمانل لصندوق،ل قدمت مساهمات التي األعضاء

 في كبير بشكل هماسيس مما المناسب الوقتفي  القارة ألوضاع االستجابة على القدرة وتعزيز واألمن

 األعضاء الدول المؤتمر يدعو واالقتصادية؛ االجتماعية للتنمية المواتية الظروف وتهيئة البنادق إسكات

 على االعتماد نحو أفريقيا جهود لتعزيز السرعة وجه على هاتقديم إلى ،مساهماتها بعد تسدد لم التي

 الذات؛

والمجموعات االقتصادية  األخرى األفريقي حاداالت أجهزة مع بالعمل ،مجلس السلم واألمن من يطلب .13

 لتفاعلل صيغة ووضع المناسبة اإلجراءات اتخاذ اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية وأجهزة صنع السياسة،

 إسكات فرص تعزيزل الكاملة النزاعات منع أجل من المبكرة، واالستجابة المبكر اإلنذار مسائل لمعالجة

 المجموعاتو مجلس السلم واألمن من أيًضا المؤتمر يطلب لصدد،ا هذا فيو. أفريقيا في البنادق

 في الصيغة ههذ مثل وضع في التفكير صنع السياسة وأجهزة اإلقليمية/ اآلليات اإلقليمية االقتصادية

 األعضاء للدول دعوته المؤتمر يجدد. 7373 مايو في واألمن السلم حول ةالقادم االستشارية هااجتماع

 على الحفاظ في هماتس بطريقة الضعف أوجه تقييملالتحاد األفريقي ل هيكليةال دواتمن األ لالستفادة

 المؤتمر يشجع. للجهود التي بذلتها غانا على يشيد السياق، هذا وفي الوطنيين، واالستقرار التماسك
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 أماناتو المفوضية تجمعها التي األدلة، على القائمة المبكر اإلنذار معلومات أخذ على األعضاء الدول

 تقديم ذلك في بما االستقرار، على للحفاظ الالزمة التدابير واتخاذ اإلقليمية، االقتصادية المجموعات

 ؛والمفوضية مجلس السلم واألمن إلى الالزم التعاون

 برامج تنفيذ في األفريقي، االتحاد مفوضية من والتآزر، بدعم التعاون ن لتعزيزمجلس السلم واألمب يشيد .11

 الصغيرة األسلحة مكافحة فضال عن ،األمن قطاع وإصالح اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع

ً  المشروعة؛ غير الخفيفة واألسلحة  خرائط لرسم القارية للدراسة األفريقي االتحاد بمفوضية ويشيد أيضا

 جازهاأ كما المشتركة الخرائط رسم دراسة توصيات ويجيز أفريقيا في المشروعة غير األسلحة تدفقات
 األعضاء المؤتمر الدول ويحث ؛7312 يوليو 14 في المنعقد 463اجتماعه الـ في مجلس السلم واألمن

 على الصغيرة األسلحة بمكافحة المكلفة اآلليات اإلقليمية/ اإلقليمية االقتصادية والمجموعات والمفوضية

ا اتم اآلفة لهذه للتصدي وشاملة متكاملة تدابير اتخاذ نحو قدراتها تعزيز زيادة  اإلقليمية الصكوك مع شيا

 حاليا بها المعمول األسلحة حظرعمليات  انتهاكات جميع المؤتمر بشدة يدين ذلك، على وعالوة والدولية؛

 المسلحة، والجماعات اإلرهابية للجماعات مشروعة غير إمدادات إلى تؤدي وأنها سيما ال أفريقيا، في

 واالستقرار األمن وتهدد ،اإلقليمية تهاوسالم األعضاء الدول دةسيا ضيوتقو اإلجرامية، الشبكات وكذلك

 الصغيرة األسلحة إمداد على األعضاء على الحاجة الملحة لقضاء الدول المؤتمر ويشدد اإلقليميين؛

 هذهمن  سالح نزع أجل من والعمل لها المرخص غير الحكومية غير الفاعلة للجهات الخفيفة واألسلحة

 من للحد تدابير اتخاذ على األعضاء الدول جميع المؤتمر ويحث ألعمالها؛ حد ووضع المسلحة الجماعات

ا لألسلحة المشروع غير االنتشار  المشروعة غير لألسلحة المستمر التدفق لوقف األخرى التدابير وأيضا

 غير اإلمداد في يشارك شخص أو كيان أي وفضح اإلشهار إلى المؤتمر ويدعو القارة؛ أنحاء مختلف إلى

مجلس  من المؤتمر ويطلب االتجار؛ لهذا ةاآلمن اتوتوفير المالذ التمويل ذلك في بما باألسلحة، المشروع

 من ذلك في بما التنفيذ، في الثغرات لمعالجة المتحدة لألمم األمن مجلس مع تعاونه زيادة السلم واألمن

 المجلسين؛ المشترك بين السنوي التشاوري االجتماع إطار خالل

 والتسريح السالح نزع تنفيذ بشأن االستراتيجي التوجيه تقديم مواصلة إلى مجلس السلم واألمن ويدع .17

 طلبها؛ على بناءا  ،اتالنزاع من الخارجة األعضاء الدول األمن في قطاع وإصالح اإلدماج وإعادة

 نزعل هامجبرا لتسهيل األعضاء للدول الفنية المساعدة تقديم مواصلة على المفوضية المؤتمر ويشجع

 الجهود؛ هذه مواصلة على ويحثها بها الخاصة األمن اتقطاع وإصالح اإلدماج وإعادة والتسريح السالح

 في اآلفة هذه انتشار من ويحذر أفريقيا في أشكاله وجميع اإلرهاب أعمال الممكنة يدين بأشد العبارات .10

من المركز األفريقي  بدعم الوطنية، اعمله خطط إعداد مواصلة األعضاء الدول المؤتمر ويناشد القارة؛

 اإلرهاب لمكافحة المكرسة الوطنية المؤسسية هياكلها وتعزيز للدراسات والبحوث المتعلقة باإلرهاب،

 ويشيد المتطرفة؛ اتباالخط محاربة في والخبرات الممارسات أفضل تبادل فضال عن العنيف، والتطرف

 الحضارات لتحالف المقبل العالمي المتحدة األمم منتدى ضافةالست لمبادرتها المغربية بالمملكة المؤتمر

 السالم ثقافة تعزيز في كبير بشكل هماست أن المتوقع من يتال المنتدى نتائج إلى ويتطلع ،7373 عام في

 أفريقيا؛ في

اآلليات / اإلقليمية االقتصادية المجموعات أمانات مع كثب عن بالعمل األفريقي، االتحاد من يطلب .14

 تعزيزمن أجل  األفريقي االتحاد في األعضاء الدول لدعم الفنية التدابير من المزيد اقتراح قليمية،اإل

ا المؤتمر ويطلب األزرق؛ االقتصاد تطوير وكذلك البحريين، والسالمة األمن تحسين على قدراتها  أيضا

االستعراض  تسهيل نهشأ من استشاري منتدى إلنشاء المبادرة األفريقي أخذ زمام االتحاد مفوضية من

 المؤتمر ويطلب ؛حيز التنفيذ لومي ميثاق يدخلريثما  ألفريقيا، البحري المجال في المحرز الدوري للتقدم

ا  يتجزأ ال كجزء لومي، ميثاق مرفقات مشروع مراجعة من االنتهاء األفريقي االتحاد مفوضية من أيضا
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 المؤتمر ويشجع األعضاء؛ الدول قبل من يهعل والتصديق السريع التوقيع تسهيل بهدف الميثاق، من

 لالتحاد دعمهم تقديمل الشركاء ويناشد اإلقليمية مياهها في مشتركة بدوريات القيام على األعضاء الدول

 .أفريقيا في البحري األمن انعدام معالجة في األفريقي

 المفوضية، من عمبد ،السيبراني األمن لمخاطر منتظمة تقييمات إجراء إلى األعضاء الدول يدعو .12

 االتحاد اتفاقية بالفعل وتنفذ عليها بالفعل، وصدقت وقعت التي األعضاء بالدول ويشيدوخاصة األفريبول 

 الصدد، هذا وفي ؛(7314 لعام مالبو اتفاقية)  الشخصية البيانات وحماية السيبراني ألمنل األفريقي

 ويطلب التأخير؛ من مزيد تقوم بذلك دون أن بعد، ذلك تفعل لم التي األعضاء، الدول المؤتمر يشجع

 القضايا لمناقشة المخصصة اإلقليمية المنتديات مثل ،منابر إنشاء اإلفريقي االتحاد مفوضية من المؤتمر

 وكذلك الممارسات، وأفضل المستفادة والدروس الخبرات تبادل تسهيل بهدف ،السيبراني باألمن المتعلقة

ا المؤتمر ويطلب. السيبراني األمن تعزيز في يوالدول اإلقليمي التعاون تعزيز  التحتية البنية إدارة من أيضا

اآلليات / اإلقليمية االقتصادية المجموعات أمانات مع الوثيق بالتعاون اإلفريقي، االتحاد لمفوضية والطاقة

 السرعة احجن على السيبراني لألمن نموذجي وقانون السيبراني لألمن قارية استراتيجية وضع اإلقليمية،

 ؛مافيه للنظر مجلس السلم واألمن إلى مالتقديمه

 األعضاء الدول ويدعو األفريقي، العفو شهر نظمت التي األعضاء والدول واألمن السلم بمجلس يشيد .16

ا النشاط بهذا القيام إلى األخرى . القارة في البنادق إسكات لضمان الجماعية في إطار المسؤولية أيضا

 تكثيف إلى األعضاء دولهاواآلليات اإلقليمية إلى  /اإلقليمية االقتصادية موعاتالمج المؤتمر ويدعو

مجلس السلم  المؤتمر يشجع ذلك، على عالوة أقاليمها؛ شهر العفو األفريقي في نجاح لضمان جهودها

 رةللمباد المواطنين وفهم الجمهور لتوعية على الصعيد الميداني تنظيم شهر العفو األفريقي على واألمن

 للدول والمالي الفني دعمها على اإلفريقي االتحاد مفوضية المؤتمر ويهنئ السالم؛ تحقيق في ومساهمتهم

 النشاط؛ هذا تنفيذ في للمفوضية الدعم تقديم مواصلة الشركاء ويناشد األعضاء

من جهود األفريقي لما بذلته  االتحاد لمفوضية وكذلك ودعمها، اللتزامها مصر لحكومة امتنانه عن يعرب .12

 إلى األعضاء الدول المؤتمر ويدعو ؛اتواإلعمار في مرحلة ما بعد النزاع التنمية مركز تفعيل أجل من

 بطريقة المركز عمل ضمان بهدف ،7371 عام في تبدأ التي العادية في إطار الميزانية المركز تمويل

لتنفيذ إعادة  جراء استعراضإاالتحاد األفريقي  مفوضية من المؤتمر يطلب الصدد، هذا وفي مستدامة؛

إعادة اإلعمار والتنمية في  لخبراء بيانات قاعدة وإنشاء اتاإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع

 ؛مجلس السلم واألمن وفقا لمقررات ،اتمرحلة ما بعد النزاع

 جانبال في المفصلة العملية الخطوات تنفيذ في أكبر بشكل المشاركة على األعضاء الدول يشجع .14

 للنهوض الالزمة الظروف تهيئة أجل من ،خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقيل االقتصادي

 على األعضاء الدول المؤتمر ويحث للشباب؛ وخاصة العمل، وكذلك توفير فرص االقتصادية، باألنشطة

 في والشباب المرأة ردو لتعزيز خاص اهتمام إيالء مع وسياساته، األفريقي االتحاد صكوك تنفيذ مواصلة

 ضمان إدماج قضايا في المحرز للتقدم واألمن السلم بمجلس المؤتمر ويشيد والتنمية؛ السالم عمليات

 مجلس السلم واألمن من المؤتمر ويطلب القارة؛ في والتنمية واألمن في أجندة السالم والنساء الشباب
 بالنظر ،رطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقيخا تنفيذ في والتنمية واألمن السالم بُعد تعميم مواصلة

 القارة؛ استقرار على اإليجابي تأثيره إلى

 وال أفريقيا، في األوبئة لتفشي واالستجابة بالوقاية يتعلق لتوفيره القيادة فيما واألمن السلم بمجلس يشيد .12

 الديمقراطية، الكونغو جمهورية يف اإليبوال لمكافحة األفريقي االتحاد لبعثة الفوري بالنشر التصريح سيما

. البلد هذا في اإليبوال فيروس مكافحة في الصلة ذات الديمقراطية الكونغو الدعم لسلطات جمهورية لتقديم

 فيروس تفشي من المتضررة للبلدان الفني لتقديمها الدعم اإلفريقي االتحاد بمفوضية المؤتمر ويشيد
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 الرئيسية اإلنجازات أحد يقية لمكافحة األمراض والوقاية منها هوالمراكز األفر إنشاء أن ويؤكد اإليبوال

 الدول من المؤتمر يطلب الصدد، هذا وفي. األفريقيين للمواطنين مواتية اجتماعية بيئة تهيئة في ألفريقيا

 .لمكافحة األمراض ألنشطة المراكز األفريقية دعمها تقديم مواصلة األعضاء

 عمليات في سيما ال الجنسي، االعتداء مع إطالقا التسامح عدم تشجيع مواصلة على األعضاء الدول يحث .73

 ومخيمات داخليا النازحين حماية األعضاء الدول من المؤتمر ويطلب السالم؛ دعملاألفريقي  التحادا

 التحتية والبنية المخيمات لهذه المدني الطابع على والحفاظ العسكرة أشكال من شكل أي ضد الالجئين

 والفني المالي الدعم تقديم ككل، الدولي والمجتمع الخاصة القطاعات جميع المؤتمر يناشدو العامة؛

 القارة؛ في االجتماعية األنشطة لتشجيع الضروري

 تقديم اإلفريقي االتحاد مفوضية رئيس من المؤتمر يطلب الطبيعية، للكوارث باالستجابة يتعلق وفيما .71

ا  والنازحين والعائدين لالجئين للجنة الممثلين الدائمين ةالفرعي اللجنة تمكين كيفية بشأن توصيات داخليا

ا المؤتمر ويطلب القارة؛ في اإلنسانية واألوضاع الطبيعية الكوارث حاالت في بسرعة االستجابة من  أيضا

 الموقف في عليه المنصوص النحو على للعمل اإلنساني األفريقية الوكالة اإلسراع بتفعيل المفوضية من

 لمواجهة في التأهب األعضاء الدول دعم وذلك بهدف اإلنساني،العمل  فعالية بشأن الموحد قياألفري

القوة  تضطلع به الذي الهام الدور على المؤتمر يؤكد ذلك، على عالوة وإدارتها؛ الكوارث مخاطر

 اتالنزاع ناطقم في المدنيين السكان معاناة من للتخفيف اإلنسانية المساعدة تقديم األفريقية الجاهزة في

 بروتوكول من( و( )0) 10 وفقا للمادة القارة، في الطبيعية الكوارث آلثار للتصدي المبذولة الجهود ودعم
 األفريقي الي لالتحادجكي عمل خطة تنفيذ على األعضاء الدول المؤتمر ويشجع ؛مجلس السلم واألمن

 التعجيلحول  مالبو وإعالن ،7314 يف مالبو المعتمدة فيوأفريقيا،  في الصحي والصرف حول المياه

 ؛7314 في ، المعتمدالمعيشة سبل وتحسين المشترك الرخاء أجل من ينالزراعي والتحول بالنمو

 ،الكونغوحوض الساحل و لكل من منطقة تينالمناخ المخصصالمعنيتين ب نتينلجالبتفعيل  يشيد .22

من مفوضية االتحاد  طلبيو 2102 في عن قمة العمل األفريقية المنعقدة في مراكش تينالمنبثقو

كل من منطقة المناخ في المعنيتين ب نتينلجالدعم تفعيل  ،األفريقي، بالتعاون الكامل مع الدول األعضاء

 مقرر المؤتمرشيا مع االدول الجزرية الصغيرة، تمالمعنية ب لجنةالحوض الكونغو، وكذلك والساحل 

Assembly/AU/Dec.723(XXXII) المؤتمر من  طلبي، نمجلس السلم واألم اراتشيا مع قرام. وت

المناخ في إفريقيا مثل ب العمل المتعلقرئيس مفوضية االتحاد األفريقي استكشاف وسائل مبتكرة لتمويل 

 الفالحةف يتكيمن أجل مبادرة وال ،المبادرة األفريقية للطاقة المتجددةو ،مبادرة التكيف األفريقية

كما الدول الجزرية الصغيرة. فضال عن  ،حوض الكونغووالساحل  كل من منطقة تياألفريقية، ولجن

. عالوة اتهذه المبادر عنالمؤتمر في هذا الصدد من رئيس المفوضية تقديم تقرير إلى المؤتمر  طلبي

رئيس مفوضية االتحاد األفريقي تعيين مبعوث خاص معني بتغير  منالمؤتمر طلبه  يجددعلى ذلك، 

 يا؛المناخ واألمن في أفريق
معاهدات والصكوك الللتقدم المحرز في توقيع وتصديق الدول األعضاء على  يعرب عن تقديره .22

دراسة التي للاالتحاد األفريقي  بمفوضية ويشيد ،منظمة الوحدة األفريقية/ االتحاد األفريقيلالقانونية 

ق على هذه المؤتمر الدول األعضاء على مواصلة التوقيع والتصدي شجعيأجرتها في هذا الصدد؛ 

نحو تحقيق رؤى االتحاد األفريقي وأهدافه،  المضي قدمامن أجل ضمان  وتعميمهاالمعاهدات والصكوك 

المؤتمر من مفوضية االتحاد األفريقي مواصلة تقديم الدعم  طلبيفي القارة؛  البنادقبما في ذلك إسكات 

والتشريعية بهدف تسهيل تطبيق الصياغة القانونية  علىبناء القدرات في مجال إلى الدول األعضاء 

  معاهدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي؛
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ي ستستضيفه ذال وعلى وجه التحديد ذلك، عقدها المزمعالتحاد األفريقي ا وأحداثباجتماعات  يرحب .22

ا نمجلس السلم واألم رعاية، تحت 2121غينيا االستوائية في مارس  ، للتفكير في طرق أكثر ابتكارا

تستضيفه كينيا في  واالجتماع الذي؛ الرئيسية لالتحاد األفريقيالطريق خارطة  تعزيز العمل على تنفيذل

 لتحديد أسس إرساءمن أجل  الرئيسية لالتحاد األفريقي الطريق خارطة لتقييم تنفيذ 2121مارس/ أبريل 

ا؛ وقمة االتحاد اإلفريقي  قمة االتحاد  مباشرة عقب، البنادقحول إسكات  االستثنائيةطريق للمضي قدما

ا جنوب إفريقيا في مستضيفهتس نتيل، المنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية حول االستثنائيةاإلفريقي 

الرئيسية لالتحاد الطريق خارطة مراجعة تنفيذ لرؤساء الدول والحكومات ل، إلتاحة الفرصة 2121مايو 

 ، من بين أمور أخرى؛للنزاعاتالجذرية األسباب  فيخاصة األفريقي والتفكير بتعمق، 
توفير على ضرورة  ويشدد 2121 سنة بشأن موضوع يةالتوجيه يةميهامفالمذكرة الب يحيط علما .22

من ميزانية الدول  2121 سنة وموضوع الرئيسية لالتحاد األفريقي الطريق خارطة أنشطةلتنفيذ  تمويلال

التكميلية في  الميزانياتالمؤتمر استخدام عملية  يجيزاالستدامة؛ في هذا الصدد،  وذلك لضماناألعضاء، 

نفسها،  لجنة الممثلين الدائمينو للجنة الممثلين الدائمين اللجان الفرعية ذات الصلة عبر، التي تمر 2121

الطريق خارطة  في إطارللمساعدة في توفير هذا التمويل من أجل ضمان التنفيذ الكامل لألنشطة الجارية 

 ؛2121 سنة وموضوع تحاد األفريقيالرئيسية لال
في ديسمبر  الرئيسية لالتحاد األفريقي الطريق خارطة نهايةب إيذانا، نمجلس السلم واألم من يطلب .76

إلى المؤتمر في  ،الرئيسية لالتحاد األفريقيالطريق خارطة  عن حالة تنفيذ تقرير شامل تقديم، 2121

وطريق  تمت مواجهتها،التحديات التي وزات المحققة، اإلنجا يأخذ في االعتبار، 2120يناير/ فبراير 

 .والنزاعاتأفريقيا من األزمات  بهدف ضمان خلوّ  المضي قدما
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