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 لسيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسياألول ل تقريرال
 رئيس جمهورية مصر العربية 

عادة سياسة االتحاد األفريقي اإلطارية إلإحياء وتفعيل في ملف  رائد االتحاد األفريقي 
 ما بعد النزاعاتفياإلعمار والتنمية 

 ـــــــــــ
 مقدمة: -أوالا 

( الصادر (Assembly/AU/Dec.729 XXXII)مقرر لاا لالتقرير تنفيذ يأتي هذا -1

لثانية والثالثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي االدورة العادية عن 

حول تنشيط وتفعيل سياسة االتحاد األفريقي ، 2019أديس أبابا في يناير لمنعقدة في ا

رئيس جمهورية مصر لذي كلف ، واما بعد النزاعاتفياإلطارية إلعادة اإلعمار والتنمية 

العربية بقيادة مسألة تنشيط وتفعيل سياسة االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في 

 ما بعد النزاعات.فيترة ف

 
 .2020فبراير  8وحتى  2019فبراير  12يغطي التقرير الفترة من  -2

 
إلعادة اإلعمار يتضمن هذا التقرير معلومات عن السياسة اإلطارية لالتحاد األفريقي  -3

ما بعد النزاعات وأهميتها في السياق األفريقي، وجهود إعادة إحيائها فيوالتنمية 

لتنشيط هذه السياسة  2019وتنشيطها، وأنشطة جمهورية مصر العربية خالل العام 

وإعادة تفعيلها، والتقدم المحرز في إنشاء مركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار 

 د النزاعات، والذي سيكون مقره في القاهرة.ما بعفيوالتنمية 

 
 :ما بعد النزاعاتفيسياسة االتحاد األفريقي اإلطارية إلعادة اإلعمار والتنمية  -ثانياا 

سرت بالتي عقدت دورته العادية السابعة  المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي في أصدر -4

 ، (EX.CL/Dec.225 (VII))رقم ، المقرر 2005( يوليو 2 -يونيو 28خالل الفترة)

 



Assembly/AU/18(XXXIII) 
Page 2 

 

 

ما فيإلعمار والتنمية تطوير سياسة إلعادة ا إلىمفوضية االتحاد األفريقي  يدعووالذي 

ا لبروتوكول مجلس السلم واألمن والخبرات المكتسبة للقارة األفريقية  بعد النزاعات وفقا

 .في هذا المجال

 
في مجال إعادة  عقدت عدة فعاليات لصياغة سياسة مفهوم سياسة االتحاد األفريقي -5

مجلس السلم ألعضاء  الخلوة الرابعةما بعد النزاعات، أبرزها فياإلعمار والتنمية 

جتماع إ، و2005في سبتمبر جنوب إفريقيامثلين الدائمين للدول األعضاء بوالمواألمن 

 2006فبرايرما بعد النزاعات في فيالخبراء الفنيين حول إعادة اإلعمار والتنمية 

 2006واجتماع االتحاد األفريقي ومنظمات المجتمع المدني في أبريلأديس أبابا، ب

 أبوجا.ب

 
 فىبانجول باسع اعتمد المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي في اجتماعه العادي الت -6

( حول سياسة االتحاد األفريقي اإلطارية (EX.CL/Dec.302 IX) المقرر 2006

وفيما يلي أهم ما تضمنته السياسة . لنزاعاتاما بعد فيإلعمار والتنمية إلعادة ا

 :اإلطارية

  تهدف السياسة اإلطارية إلى تحسين فعالية وتنسيق األنشطة في البلدان الخارجة من

ا لرؤية نهضة  النزاعات ووضع األساس للعدالة االجتماعية والسالم المستدام وفقا

 ونمو أفريقيا.

  االقتصادية األفريقية  المنظماتمفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع تكليف

المعنية باألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على تطوير إرشادات واألجهزة 

تنفيذية تساعد الدول على تبني السياسة اإلطارية لالتحاد األفريقي  إلعادة اإلعمار 

والوطني، وحشد الموارد  اإلقليميما بعد النزاعات على المستويين فيوالتنمية 
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تعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية األفريقية على معالجة والتعامل مع المطلوبة و

 هذه النزاعات.

  تطوير قاعدة بيانات للخبراء األفارقة في مجال إعادة اإلعمار والتنمية ما بعد

 النزاعات تكون متاحة للدول األعضاء.

 ( إنشاء لجنة دائمة متعددة األبعادSMCلتقديم الدعم السياسي وحشد الم ) وارد

وضية مف، على أن تتعاون هذه اللجنة مع الضرورية لتنفيذ هذه السياسة اإلطارية

 (.PBCاألمم المتحدة لبناء السالم )

 
ما بعد النزاعات فيتهدف السياسة اإلطارية لالتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية  -7

ت، وتخطيط إلى تعزيز السالم ومنع االنزالق إلى العنف، ومعالجة جذور الصراعا

في  وتنفيذ أنشطة إعادة اإلعمار، والتنسيق بين الفاعلين المتعددين حول هذه األنشطة

 ، من خالل مبادئ)الملكية األفريقيةالبلدان التي تعافت لتوها من النزاعات والصراعات

 المساواة وعدم التمييز(.و الشموليةو الملكية الوطنية والمحليةو

 
ا للتعامل مع المناطق الخارجة لتوها من نزاعات تشكل خصوصية السياق مبدأا  -8 رئيسيا

التعامل سواء من جهة التحليل أو تصميم برامج للتعامل مع هذه المناطق، بحيث يتم 

حالة على حدة لتصميم منهج يالئم أوضاعها وظروفها ويتيح فهم أفضل  مع كل

لمنهج إطاراا ومعالجة أعمق لجذور المشاكل والصراعات فيها، على أن يتضمن هذا ا

ا شامالا للقضاء على الدوافع الكامنة وراء تفجر الصراعات.  سياسيا
 

أهمية القارية  مبدأ الملكية األفريقية سواء الوطنية منها أو يكتسبفي هذا السياق  -9

معبرة عن ، ما بعد النزاعاتفيلضمان أن تكون برامج إعادة اإلعمار والتنمية  متقدمة

 لى االستجابة لمتطلباته على كافة المستويات.الواقع األفريقي وقادرة ع
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 ، بأديس أبابا 2012عتمدت قمة االتحاد األفريقي العادية التاسعة عشر في يوليو إ -10

( إلنشاء مبادرة التضامن Assembly/AU/Dec.425 (XIX))رقم المقرر 

ا (ASIاألفريقية ) ا ودوليا لدعم  ، لكي تكون أداة االتحاد األفريقي لحشد الموارد قاريا

الدول الخارجة لتوها من نزاعات وصراعات وفق السياسة اإلطارية لالتحاد األفريقي 

ما بعد النزاعات بأساليب إبداعية ومن خالل االنخراط مع فيإلعمار والتنمية إلعادة ا

 الشركاء.

 
 :ما بعد النزاعاتفيمركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية  -ثالثاا 

 2011التحاد األفريقي العادية السادسة عشر بأديس أبابا في يناير أصدرت قمة ا -11

الموافقة على ، والذى يتضمن (Assembly/AU/Dec.351 (XVI))رقم المقرر

االقتراح المقدم من جمهورية مصر العربية بإنشاء مركز االتحاد األفريقي إلعادة 

االتحاد األفريقي اإلطارية تفعيل سياسة كأداة لما بعد النزاعات، فياإلعمار والتنمية 

 ما بعد النزاعات.فيإلعادة اإلعمار والتنمية 

 
بنواكشوط  2018 يوليون في ياعتمدت قمة االتحاد األفريقي العادية الحادية والثالث -12

( القاضي باستضافة جمهورية Assembly/AU/Dec.710 (XXXI))رقم المقرر

 مصر العربية للمركز.

 
 ز، األتى:ى الخاصة بالمركتتضمن الرؤ

 : والية المركز-أ 

توفير الدعم الفني لتنفيذ سياسة االتحاد األفريقي اإلطارية إلعادة اإلعمار والتنمية   -13

لتنسيق األنشطة ذات الصلة في البلدان الخارجة لتوها من نزاعات،  النزاعاتما بعد في

ا لـــووضع أساس متين للعدالة االجتماعية والتنمية المستدامة وفق أجندة ة ـرؤيـا

 القارة األفريقية من النزاعات.، وما تتضمنه بشأن إخالء 2063
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 : رؤية المركز  -ب

  اآللية بمثابة ، ما بعد النزاعاتفييعد مركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية

لتطوير ومتابعة وتنفيذ االتحاد األفريقي الفنية  الفنية والبرامجية المتخصصة لدى

 والمناطق األفريقية في البلدان مشروعات إعادة اإلعمار وبناء السالمبرامج ووتقييم 

 الخارجة لتوها من نزاعات.

  ا من بنية السلم واألمن األفريقية ) ،يعد المركزكما ا وجوهريا (، APSAجزءاا أساسيا

وأحد العوامل المساعدة في تعزيز الدور الرائد لالتحاد األفريقي في جهود بناء وحفظ 

 من في ربوع القارة األفريقية. السلم واأل

  وينتظر أن يساهم المركز في تحليل وتقييم الثغرات واالحتياجات التي تواجه الدول

الخارجة لتوها من نزاعات، بما يتيح له تصميم برامج فعالة وكفؤة في التعامل مع 

 ي.الواقع األفريقي. وبالتالي سيعمل المركز بشكل وثيق مع مفوضية االتحاد األفريق

  فيه متشابك تتواصل  في سياق دوليأيضا من حيث المضمون، إنشاء المركز يأتي

 . إعادة اإلعمار في مناطق األزماتستدامة السالم وإحول بناء و اتالنقاش

  التأكيد على محورية دور كما يأتي إنشائه من حيث التوقيت، في سياق يتم فيه

تعاون مع القيادات والمجتمعات الدولة كقاطرة لجهود بناء واستدامة السالم بال

 المحلية والشركاء اإلقليميين والدوليين. 

 تكتسب عملية تطوير القدرات المؤسسية للدول للتعامل مع التحديات ، ومن هنا

المركبة التي تواجه تحقيق السالم والتنمية المستدامين، وبخاصة في مناطق الساحل 

عظمى، أهمية متزايدة مما يستلزم من وشرق أفريقيا والقرن األفريقي والبحيرات ال

دول القارة العمل على تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية لتجنب 

التضارب واالزدواجية وضعف فاعلية السياسات واالستراتيجيات والبرامج ذات 

 عد النزاعات.ما بالصلة ببناء واستدامة السالم وإعادة البناء في



Assembly/AU/18(XXXIII) 
Page 6 

 

 

 :لحاكمة لعمل المركزالمبادىء ا-ج

يستند المركز إلى المبادئ الواردة في السياسة اإلطارية لالتحاد األفريقي إلعادة  

الملكية الوطنية  -ما بعد النزاعات، وهي )الملكية األفريقيةفياإلعمار والتنمية 

 بناء القدرات من أجل االستدامة(. -المساواة وعدم التمييز -الشمولية -والمحلية

  :لمركزأهداف ا

منع العودة للصراع وتدعيم السالم، المساهمة في معالجة جذور الصراعات، و -14

ا ألهداف أجندة االتحاد و مساندة جهود تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، وفقا

وذلك من ، 2030المتحدة للتنمية المستدامة  ، وأهداف األمم2063األفريقي للتنمية 

 :خالل

  للفاعلين وأصحاب المصلحة قدرات بناء السالم األفريقية ء وبناالمساهمة في تفعيل

القاريين واإلقليميين والمحليين المنخرطين في أنشطة إعادة اإلعمار والتنمية وبناء 

السالم، وذلك من خالل اإلشراف على برامج وأنشطة التدريب والتمكين بالتنسيق 

ة، استناداا إلى محاور كل والشراكة مع مراكز التميز األفريقية والدولية المتخصص

ما بعد النزاعات، فياإلطارية إلعادة اإلعمار والتنمية  سياسة اإلتحاد األفريقيمن 

 .مبادرة التضامن األفريقية

 ما بعد النزاعات على فيإعادة اإلعمار والتنمية وبرامج أنشطة  وتقييم تنفيذ دعم

 اد األفريقي المعنيةتقارير ألجهزة االتحي، ورفع الوطني واإلقليم ينالمستوى

 .بتوصيات محددة

  المنخرطين اإلقليميين والدوليين تعزيز التنسيق والتكامل في األنشطة بين الفاعلين

 في هذه األنشطة.
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   : محاور ونطاق عمل المركز

ا لطلب الدولة أوفي الد وذلك -15 المنظمة اإلقليمية المعنية، ويشمل ذلك  ول المعنية وفقا

رصد وتقييم برامج ومشروعات عملية على المستويين الوطني تطوير ودعم تنفيذ و

 :في المجاالت التالية، ودون اإلقليمي

 .جهود بناء قدرات القطاع األمني 

 ي.ياسلسالحوكمة واالنتقال ا 

  الجهود الوطنية إلعادة الدمج في إطار برامج نزع أسلحة وتسريح وإعادة دمج

تنمية المجتمعات والمؤسسات الوطنية المقاتلين السابقين، وأنشطة وجهود بناء و

ا من منظور تحقيق بناء واستدامة السالم. ا واجتماعيا  المعنية اقتصاديا

 وتحقيق النفاذ للعدالة والمصالحة الوطنية، بما يدعم  نتعزيز احترام حقوق اإلنسا

 هدف بناء واستدامة السالم.

 م.تعزيز مشاركة المرأة والشباب في جهود بناء واستدامة السال 

 
 :األنشطة الرئيسية المتوقع اضطالع المركز بتنفيذها -16

  تحليل جذور وأسباب الصراعات، واحتماالت تجدد النزاعات، وفرص تعزيز بناء

 .ذات الصلةالسالم، وإجراء األبحاث 

  دعم الفاعلين القاريين واإلقليميين والوطنيين في جهودهم لتنفيذ استراتيجيات إعادة

ا بعد النزاعات، وتشجيع التجمعات/ اآلليات االقتصادية اإلقليمية مفيوالتنمية  اإلعمار

والدول األعضاء وأجهزة االتحاد المعنية لتنفيذ السياسة اإلطارية لالتحاد األفريقي 

 ما بعد النزاعات..فيإلعادة اإلعمار والتنمية 

 م، حشد الدعم لتنفيذ المشروعات ذات العائد السريع، والتي تساهم في تقوية السال

مع التركيز على األبعاد اإلقليمية والتحديات العابرة للحدود في بناء السالم، والترويج 

 من النزاعات. لتوها لتنفيذ المانحين الدوليين لتعهداتهم للدول الخارجة
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  إجراء التدريبات وأنشطة بناء القدرات للفاعلين المختلفين المنخرطين في األنشطة

 خبراء األفارقة في هذا المجال.ذات الصلة، وبناء قدرات ال

 
تطورات إحياء وتفعيل ملف سياسة االتحاد األفريقي اإلطارية إلعادة اإلعمار والتنمية  -رابعا

 ما بعد النزاعات:في

 ما بعد النزاعات:فيمركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية إجراءات تفعيل أ( 

ما بعد النزاعات فيقي إلعادة اإلعمار والتنمية احتلت مسألة تفعيل مركز االتحاد األفري -17

على  لجمهورية مصر العربيةمرتبة متقدمة في سلم أولويات السياسة الخارجية 

 . المستوى األفريقي

 
استضافة ومفوضية االتحاد األفريقي لصياغة اتفاقية جمهورية مصر العربية توصلت  -18

 رئيس المفوضيةو مح شكريير سابعد التوقيع عليها من قبل السيد الوزمقر المركز، 

في ديسمبر  الجلسة األولى لمنتدى أسوان للسالم والتنمية المستدامةخالل موسى فقيه، 

، وبحضور السادة أصحاب الفخامة رؤساء الدول ونواب الرؤساء ورؤساء 2019

ورؤساء وفود الدول األفريقية الشقيقة وكافة المسئولين المشاركين  والوزراء الوزراء

 المنتدى ووسائل اإلعالم األفريقية والدولية.في 

 
 :هيكل المركز -19

  أجرت إدارة السلم واألمن بمفوضية االتحاد األفريقي مشاورات مكثفة بدءاا من

في أديس أبابا، بحضور مسئولين من وزارة سفارة مصر مع  2018نوفمبر

 الخارجية المصرية.

 
 ا على عقد مدير إدارة السلم واألمن بمفوضية االتحاد األ ا داخليا ا فنيا فريقي اجتماعا

جتماعات إشة هيكل المركز المقترح، أعقبها ، لمناق2019المديرين في مايو مستوى

 داخلية مع اإلدارات ذات الصلة في المفوضية.



Assembly/AU/18(XXXIII) 
Page 9 

 

 

  بعثة التقييم االستشارية لالتحاد األفريقي بقيادة مدير إدارة السلم واألمن قامت

، والتقوا خاللها 2019ديسمبرفي للقاهرة  فريقي زيارةبمفوضية االتحاد األ

وعلى رأسهم السيدة السفير مساعد وزير الخارجية مدير  بالمسئولين المصريين

وبحث  ركز، لبحث الخطوات التنفيذية لتفعيل المرة المنظمات والتجمعات األفريقيةإدا

لية االنتقايكون محدود العدد في المرحلة  أن تفق علىإح، والذي الهيكل المقتر

ا بمرور الوقتالتأسيسية على أن  البرامجية حسب االحتياجات ب يتوسع تدريجيا

 والموارد المتوفرة.

  للشئون اإلدارية والمالية والميزانيةاعتمد هيكل المركز من قبل اللجنة الفرعية 

االنتقالية يتكون الهيكل االبتدائي في مرحلته ، للتابعة للجنة المندوبين الدائمينا

مسئول لحشد /منسق برامجمن فريق نواة محدود العدد، يتكون من) ةالتأسيسي

ر تفعيل المركز وتوفيفي مهمة فريق النواة تتركز سكرتيرة(، على أن /التمويل

ستهاللية ميدانية للتحليل وتقييم إمتطلباته اإلدارية واللوجيستية، والقيام ببعثات 

 للمرحلة التجريبية للمركز. االحتياجات في الدول والمناطق األفريقية المختارة

  على رأسهم  28أما الهيكل الكامل المعتمد، فمن المقرر أن يتكون من ، موظفا

، ومسئول الشئون المالية )نائب المدير(السكرتير التنفيذي)المدير(، ومنسق برامج

 واإلدارية. 

 الشراكات  -ويتكون الهيكل التنظيمي من قسمين رئيسيين)البرامج واألبحاث

  -الشراكات -البرامجتطوير  -وحدات فرعية )البحوث والتدريب 4والتواصل(، و

 التواصل والتوعية(.

  يضمن الهيكل التنظيمي المقترح سالسة عملية اتخاذ القرار، والكفاءة في التنفيذ

 والفعالية.
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 : زميزانية المرك -20

  ألف دوالر 250عن تقديم مساهمة مادية تقدر بـ جمهورية مصر العربيةأعلنت 

وبعض المعدات والتجهيزات التي  -الذي قدم بالفعل -لميزانية المركز على هيئة المقر

  يجرى بحث تقديمها للمركز.

  ا لترحيل المبلغ تعهدت إدارة السلم واألمن بمفوضية االتحاد األفريقي بأن تقدم طلبا

إلى العام المالي  2019ألف دوالر( في ميزانية العام  300,014المخصص للمركز )

. ومن المقرر استخدام هذه األموال لتغطية احتياجات المركز اإلدارية 2020الجديد 

  التقييم االستهاللية.واللوجيستية ونفقات فريق النواة، باإلضافة للبعثات 

 ام األول على الميزانية التكميلية لالتحاد سيقتصر تمويل ميزانية المركز خالل الع

(، بينما ستشجع Supplementary Budget from the AUاألفريقي )

العتيادية لالتحاد بدءاا من الدول األعضاء على تمويل المركز كجزء من الميزانية ا

، مع إمكانية بحث الدخول في شراكات جادة مع األمم المتحدة والشركاء 2021 العام

يين والمؤسسين في إطار دعم عمليات التدريب وتطوير البرامج والمتابعة الثنائ

 .والتقييم للمشروعات

  من الضروري التأكيد على مسئولية الدول األعضاء عن تمويل المركز، وعدم

اعتماده خاصة في مرحلته األولى على مساهمات المانحين فقط، لكي يتمكن من أداء 

 يتطلب صياغة استراتيجية شاملة لحشد الموارد. وظائفه بفعالية وكفاءة، وهو ما

 

(، علماا 2023-2020) قدرت إدارة السلم واألمن ميزانية تشغيل المركز خالل األعوام -21

ا بمقدار   :، لتكون على النحو التالي%6.1أن تكاليف الموظفين تزيد سنويا

   ألف دوالر. 985مليون و 2: 2020العام 

  دوالر.ألف  167ومليون  3: 2021العام 
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  ألف دوالر. 360مليون و 3 :2023العام 

 
المعهد الدور الثانى من مبنى خصصت جمهورية مصر العربية مقراا للمركز في  -22

ا مركز القاهرة الدولي لت سوية النزاعات وحفظ الدبلوماسي المصري، وكان يشغله سابقا

 .وبناء السالم

 Assessmentيمية )أن يجري فريق النواة في المركز زيارات تقي، من المقرر -23

Mission( ا لمبدأ األولوية الجغرافية ( إلى بعض Geographic Piloting( وفقا

وذلك شهرين من تسلم أعضائه لمهام وظيفتهم، المناطق، على أن يبدأ ذلك خالل 

تصميم برامج ذات عائد سريع والشروع في لدراسة االحتياجات الملحة لهذه الدول، 

(Quick Impact Projects/QIPs). 

 
 ب( منتدى أسوان للسالم والتنمية المستدامة:

أمام الدورة العادية الثانية والثالثين  كلمتهخالل رئيس جمهورية مصر العربية أعلن  -24

منتدى أسوان للسالم " عن إطالق  2019فبراير 10فيلمؤتمر االتحاد األفريقي 

رفيع المستوى  سنويبمثابة محفل  ليكون، 2019في ديسمبر " والتنمية المستدامة

 Anحت عنوان )وذلك ت ةلتداخل والترابط بين السلم والتنمية المستدامايناقش 

Agenda For Sustainable Peace, Security & Development 

in Africa.) 

 

للحوار والتفاعل بين القادة  منصة ةمنتدى أسوان للسالم والتنمية المستداميوفر  -25

دول القارة وخارجها، حول العالقة بين السالم  وصانعي القرار والخبراء من كافة

 .مية المستدامة من الناحية األخرىمن ناحية، والتنالمستدام 
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ضع اآلليات القائمة بالفعل الهادفة لواألطر المفاهيمية كما يوفر منصة أخرى لبحث  -26

ذ وتفعيلها في السياق األفريقي، في ظل غياب نقاشات موضوعية موضع التنفي

 تعدد النزاعات في القارة األفريقية.وعنها، وتفصيلية 

 
في نهاية  للسالم والتنمية المستدامة منتدى أسوانالدورة األولى ل نعقادإ وقد تزامن -27

تيح الفرصة لمتابعة وتقييم بما ي اإلصالحات الجارية في األمم المتحدة مع، 2019عام 

إسكات البنادق  ت الصلة مثلباإلضافة للمبادرات األفريقية ذا، التنفيذ لتلك اإلصالحات

إيجاد إطار و، وخارطة طريق بنية السلم واألمن األفريقية وغيرها، 2020عام بحلول 

تنفيذي وعملي للشراكة اإلستراتيجية في مجال السلم واألمن بين األمم المتحدة 

 واالتحاد األفريقي.

  
خالل  ورش عمل 5شملت تنظيم ، منتدى أسوان عملية إعداد موضوعي سبق عقد -28

كيفية و حفظ السالمو منع النزاعاتتغطي مجاالت  2019نوفمبرإلى  يوليومن فترة ال

النزوح و قضايا المرأة والسلم واألمنو الخروج من دائرة التطرف المؤدي لإلرهاب

  .الداخلي نتيجة النزاعات

 
 10و 9يومي  الثانية الخاصة بتنفيذ مبادرة إسكات البنادق كما عقدت ورشة العمل -29

االتحاد  ، والتي رفعت توصياتها للدورة العادية الثالثة والثالثين لمؤتمر2019يسمبر د

 . 2020األفريقي في فبراير 

 
برزها فيما أجلسات رفيعة المستوى كان ، أسوان منتدىالدورة األولى لسبق إنعقاد  -30

التي ما بعد النزاعات، الجلسة األولى فييخص موضوعات إعادة اإلعمار والتنمية 

حضرها السادة التي أفريقيا التي نريدها:استدامة السالم واألمن والتنمية"  "نونت بـــع

أخرى باإلضافة لجلسات عمل ن في المنتدى، يالمشاركوالحكومات رؤساء الدول السادة 
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حول مبادرة إسكات البنادق، وتحقيق السالم والتنمية المستدامة في منطقة الساحل، 

 تحقيق السالم واألمن والتنمية. في وإسهام المرأة األفريقية

 
 2019Aswan Peace andأسوان السلم واألمن الخاص بمنتدى تقرير تناول  -31

Development Reportصيات ورش العمل تو، اإلستخالصات التحليلية لنتائج و

 :حيث تضمن ما يليللمنتدى،  الخمس التحضيرية

  خالل مراحل األزمة لسالمتواصل امنهج "االتحاد األفريقي لأهمية تبني/Peace 

Continuum ما بعد فيإعادة اإلعمار والتنمية في جهود " عند انخراطه

لعملية تنشيط وتفعيل بنية  اا محفز المفعلة النزاعات، وأن تكون السياسة اإلطارية

 السلم واألمن األفريقية.

 التركيز عند تفعيل السياسة اإلطارية على بناء القدرات البشرية والمؤسسية ،

ا  والمصالحة وإعادة الدمج، وخلق فرص العمل من خالل عملية مملوكة وطنيا

 وتستشار فيها المجتمعات المحلية.

  ما بعد النزاعات فرصة لدفع فييمثل مركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية

 الشراكة بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي على المستوى العملياتي.

  يركز المركز على بعض المناطق وفق مبدأ "األولوية الجغرافية" عند ضرورة أن

انخراطه في مناطق الصراعات، مع إشراك المرأة والشباب في عملية تصميم 

 وصياغة وتنفيذ البرامج واألنشطة.

  ألمم المتحدة فرصة لمراجعة وتعزيز بالبنية بناء السالم  2020توفر مراجعة العام

اآلليات المالية األممية واألفريقية، وبخاصة كل من صندوق  التنسيق والتكامل بين

 بناء السالم التابع لألمم المتحدة، وصندوق السالم التابع لالتحاد األفريقي.
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من النقاط عددا أيضا، مة أسوان للسالم والتنمية المستدا خالصاتإست تطرحوقد  -32

 :ما بعد النزاعاتفيوالتنمية  مركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعماربتفعيل  فيما يتعلق

  ،اتاحة الفرصة لالتحاد األفريقي لالنخراط في تقييم وتحليل االحتياجات عالية التأثر

 بما يتيح تصميم وتنفيذ برامج موجهة إلعادة اإلعمار والتنمية.

  التخصص في بعض المناطق الجغرافية إلظهار القدرة والقيمة المضافة والميزة

 النسبية.

 تحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية على البناء على المناهج مساعدة اال

ما بعد النزاعات، والتي يقدمها فيالجديدة لتمويل أنشطة إعادة اإلعمار والتنمية 

الشركاء المؤسساتيون للتنمية كاستراتيجية البنك الدولي للهشاشة والصراع والعنف 

(FCV ،)وآلية ( دعم االنتقالTSFلب ) نك التنمية األفريقي، وما يقدمه برنامج األمم

 لبرامج الوقاية الوطنية واستعادة مرونة المجتمعات.المتحدة اإلنمائي من دعم 

  ضمان تمكين المرأة والشباب في عملية تخطيط وصياغة وتنفيذ برامج إعادة

 ما بعد النزاعات.فياإلعمار والتنمية 

 
ا  إطاراا ، ةالم والتنمية المستداممنتدى أسوان للسنقاشات هذا وقد وفرت  -33 عمليا  تنفيذيا

لتحقيق نقلة نوعية في ترجمة جانب من السياسات واألطر المفاهيمية التي اعتمدها 

قع عملي من خالل ، إلى واوعلى مر السنين وتبناها االتحاد اإلفريقي منذ إنشائه

ي إلعادة اإلعمار إجراءات تفعيل مركز االتحاد األفريق، بما في ذلك إجراءات متدرجة

 ما بعد النزاعات على النحو المشار إليها بعاليه. فيوالتنمية 

 
ما بعد النزاعات فيمصر، من موقع ريادتها لملف إعادة اإلعمار والتنمية هذا وتعتزم  -34

 ، في إفريقيا، وبالتعاون والتنسيق والشراكة الوثيقة مع مفوضية االتحاد اإلفريقي

اد اإلفريقي المتعاقبة مستقبال، وحكومات الدول اإلفريقية رئاسات االتحمع ترويكا وو
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واستعراض الفرص إستخالصات أسوان، الشقيقة، متابعة التقدم المحرز في تنفيذ 

، زمات التي تعتريهاوالتحديات التي تواجه ملكية وريادة القارة لسبل وحلول األ

األخير من عام والعمل على تنظيم الدورة الثانية من منتدى أسوان في النصف 

2020 .  

 
ا   :توصياتوال االستنتاجات-خامسا

تستلزم جهود تنشيط وتنفيذ سياسة االتحاد األفريقي اإلطارية إلعادة اإلعمار والتنمية  -35

ا على مبدأ الحلول ، اعالا ومبادراا لالتحاد األفريقيما بعد النزاعات دوراا ففي تأسيسا

يز ملكية أفريقيا لجهود إعادة اإلعمار تعز أجل، ومن األفريقية للمشاكل األفريقية

والتنمية في مناطق النزاعات، وإقامة شراكات متوازنة مع الشركاء اإلقليميين 

بما يضمن التنسيق والتكامل في الجهود واألنشطة المبذولة في المناطق ، ووالدوليين

 .مجدداا الخارجة لتوها من النزاعات، بما يضمن تحصينها من مخاطر الصراع 

 
ما بعد فيمركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية ليس ثمة شك، فيما يمثله و -36

إلطارية رئيسية إلحياء وتنشيط وتنفيذ سياسة االتحاد األفريقي ا، من أداة النزاعات

 واستدامة ، وتنفيذ برامج ومشروعات إعادة اإلعمار وبناءإلعادة اإلعمار والتنمية

 السالم. 

فإن تفعيل المركز وتمكينه من أداء مهامه يشكل حجر الزاوية  ،من هذا المنطلق -37

ما بعد فيلتحويل السياسة اإلطارية لالتحاد األفريقي في مجال إعادة اإلعمار والتنمية 

 إلى مخرجات عملية على أرض الواقع.، النزاعات

 
نمية برامج إعادة اإلعمار والتي عقبة توفير التمويل الالزم لتخط، من األهمية بمكان -38

اعتماد القارة األفريقية المتزايد على المعونات والمنح تخفيف بهدف ما بعد النزاعات في

القارة  يبرز قدرةاألجنبية التي قد تصاحبها مشروطية سياسية أو ضغوط خارجية، وبما ٌ
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ا  على تحمل مسؤولية تحقيق السلم والتنمية المستدامين في أشد المناطق احتياجا

 .ةليعباستقاللية وفا

  
خالل الفترة القادمة، إما من خالل العمل على تفعيل يمكن مواجهة تحدي التمويل و -39

وتفعيل  تنشيط كل من صندوق السالم األفريقيالمساهمات الطوعية للدول األعضاء، أو 

فضال عن إمكانية الحصول من خالل آليات تنفيذية محددة، بادرة التضامن األفريقية م

قارة وخارجها في مراحل الفجوات المالية من خالل على مساعدات من داخل ال

ا  يوفروالدول المانحة، بما  مؤسسات التمويل القارية واإلقليمية متكامالا  إطاراا تمويليا

الحلول  " مبدأتجسيداا ل، وما بعد النزاعاتفيمستقالا لجهود إعادة اإلعمار والتنمية و

التعاون الثالثي إمكانيات  الستفادة منا باإلضافة إلىاألفريقية"،  كالتاألفريقية للمش

 .جنوب/جنوبتعاون تفعيل و

 
اء األولوية لجهود بناء وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، إعطأيضا، من المهم  -40

  اوإعادة الدمج، وفق والتسريحوبرامج نزع السالح ، وأنشطة المصالحة المجتمعية

 
ز يتعز من شأنهانتائج سهم في إفراز ي الملكية األفريقية والتحليل السياقي بما مبدأل

 .أو المتأثرة بنزاعات أو أزمات السالم في المناطق الخارجة من الصراعات

 
تعزيز دور القطاع الخاص في برامج إعادة اإلعمار من خالل أهمية  ،ومن هنا تبرز -41

مويل تقاطرة بمثابة (، لتكون هذه الشراكة PPPبين القطاعين العام والخاص)الشراكة 

 وتنفيذ برامج اعادة االعمار والتنمية.

 
اإلسراع في تكوين قاعدة بيانات متكاملة حول الكوادر والخبرات األفريقية كما يتعين  -42

للمناطق الخارجة  تقييميةفي مجال تصميم وتنفيذ برامج إعادة اإلعمار، والقيام بمهام 

لصراع من ( لتحصينها من مخاطر االنزالق في هوة اQAMsلتوها من النزاعات)
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التي يتوجب  ( لتحقيق نتائج إيجابية وفوريةQIPsخالل البرامج ذات العائد السريع)

تحقيق السلم وتتيح تحقيق االستدامة والفاعلية لخدمة األهداف طويلة األجل لتصميمها 

 والتنمية في السياق المحدد لها.

 
ة لكي توجه نحو تصميم برامج إعادة اإلعمار والتنميفي هذا اإلطار، تكتسب عملية  -43

، مع التركيز على أهمية خاصة األطفال(/الشباب/)المرأةالفئات األكثر هشاشة وتأثراا 

من الصراعات في هذه المشاريع، الفئات المتضررة المشروعات كثيفة العمالة لتوظيف 

وتوفير فرص حياة كريمة وبدائل القتصاديات الحرب وحالة الصراع المتواصلة، 

وإعادة والتسريح نزع السالح ب العناصر المنخرطة في برامج فك يعاواتاحة نافذة الست

 في الحياة المدنية. انخراطهم اإليجابي(، وضمان DDRالدمج )

 
ستيعابهم في إلقضايا المرأة والشباب، وقصوى إيالء أولوية ما تقدم وغيره، يستوجب  -44

 التي توفر لهم فرص  آليات العمل السياسي بدولهم، مع التركيز على التنمية االقتصادية

 الوقوع في هوة التطرف واإلرهاب و الحياة الكريمة بعيداا عن احتماالت التجنيد أو

 الجريمة المنظمة.

 
رفع مستوى الوعي واالهتمام الجهود لكافة تكثيف وتضافر أيضا، من هنا يتعين علينا  -45

األفريقي، ووضعه االتحاد  ا بعد النزاعات في إطارفيموالتنمية بمسألة إعادة اإلعمار 

العديد من القضايا  لتناولالرئيسى على أجندة المناقشات األفريقية باعتباره المدخل 

 ،التطرفو، اإلرهابقضايا مكافحة  ، وعلى رأسهاالمشترك األفريقية ذات االهتمام

 واالتجار بالبشر.، والجريمة المنظمة، ير الشرعيةالهجرة غو

 
 :الخالصة-سادسا

موضوع إعادة يتوجب إعادة التأكيد على أن نجاح ، التقرير األولهذا وفي ختام    -46

، لن يتحقق بدون توفير الدعم السياسى والمالى اإلعمار والتنمية فيما بعد النزاعات
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الالزمين له، والمضى قدما في تفعيله وتشغيله في أقرب وقت، والعمل على مساندته 

تكم الطوعية أو المساعدات في أوقات الفجوات المادية سواء من خالل مساهما

الماثلة أمامنا  المشتركة من أجل مواجهة التحدياتمواصلة الجهود الخارجية، و

 وأمامه. 

 
إذ تعرب مصر عن خالص التقدير للجهود التي قامت بها إدارة السلم واألمن خالل و -47

ات، فاننا الفترة الماضية لتفعيل وتشغيل مركزنا إلعادة اإلعمار والتنمية فيما بعد النزاع

ليصبح أحد الذي تستضيفه القاهرة الفعلية لتنفيذ تشغيل المركز بدء الخطوات نأمل في 

في تنفيذ سياسات إعادة اإلعمار والتنمية باعتبارها جزءاا ال يتجزأ األذرعة المحورية 

 من منظومة السلم واألمن األفريقية.

 
ما بعد فياإلعمار والتنمية  أن توقيع اتفاقية مقر مركز االتحاد األفريقي إلعادة   -48

في المستقبل القريب، ليس إال وتشغيله  وبدء تفعيلهفي ديسمبر المنصرم، النزاعات 

وتخطى مواجهة التحديات التي بداية يتم البناء عليها لخطوات وأطر تالية في 

بتضافر جهودنا وتكامل سياساتنا وصدق اإلرادة الصعوبات، والتي نثق في أننا 

قارة أفريقية خالية من الصراعات وفق سنصل سويا إلى موجودة لدينا السياسية ال

 .2063تطلعات وأهداف أجندة االتحاد األفريقي للتنمية 

 

 ـــــــــــ
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