
AFRICAN UNION  

 

UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia P. O. Box 3243 Telephone: 5517 700 Fax: 5517844 
Website: www.au.int 

 

 مؤتمر االتحاد األفريقي

 الثانية والثالثونالدورة العادية 

 2019فبراير  11-10أديس أبابا، إثيوبيا، 

 

 األصل: إنجليزي 

ASSEMBLY/AU/6 (XXXI) 

 

 

 

 

 

 

 التقرير عن أنشطة مجلس السلم واألمن

 ووضع السلم واألمن في أفريقيا
  



ASSEMBLY/AU/6 (XXXII) 

Page 1 

 

 السلم واألمن في أفريقياوضع و تقرير مجلس السلم واألمن عن أنشطته

 مقدمة أوال.

من في السلم واألوضع هذا التقرير لمجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي عن أنشطته ويتم تقديم  .1

مجلس السلم المؤسس لالبروتوكول من )ف(  7االتحاد األفريقي عمالً بالمادة مؤتمر  أفريقيا إلى

مؤتمر حادية والثالثين لالدورة العادية الالممتدة من واألمن لالتحاد األفريقي. يغطي التقرير الفترة 

الدورة حتى  2018يوليو  2و 1يومي االتحاد األفريقي التي عقدت في نواكشوط، موريتانيا، 

فبراير  11و 10، يومي ، إثيوبيافي أديس أباباقرر عقدها االتحاد الممؤتمر العادية الثانية والثالثين ل

2019. 

خالل الفترة قيد االستعراض ويقدم مجلس السلم واألمن  يغطي التقرير األنشطة التي اضطلع بها .2

ف مختلفي  واألزماتنزاعات ال بأوضاع السلم واألمن في القارة فيما يتعلقوضع لمحة عامة عن 

ي إطار فالقاري على الصعيد تنفيذ مختلف القضايا الرئيسية وضع وكذلك  الجغرافية األقاليم

 .للسلم واألمن ةاألفريقيالمنظومة 

 التحاد اإلفريقيلأنشطة مجلس السلم واألمن  يا.ثان

واألزمات  نزاعاتال أوضاعجهوده في معالجة المجلس  خالل الفترة المشمولة بالتقرير، واصل .3

 وكولفي البروت اوكذلك قضايا السلم واألمن المواضيعية، بما يتمشى مع واليتها المنصوص عليه

 في القارة.نزاعات مناطق البعثات ميدانية إلى بعض أوفد . كما الخاص به

التالية: حول األوضاع في البلدان اجتماعا  37المجلس  خالل الفترة المشمولة بالتقرير، عقد .4

يا غين ،دارفور )السودان( ،جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى ،بوروندي

ريق أنشطة ف بحث المجلس أيضا السودان.جنوب  ،الصومال ،مالي/الساحل ،مدغشقر ،ليبيا ،بيساو

عملية و ،التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي للسودان وجنوب السودان والقرن األفريقي

ي تنفيذ مبادرة التعاون اإلقليمي الت، واالنسحاب الجارية لعملية األمم المتحدة المختلطة في دارفور

مواءمة القدرة األفريقية لالستجابة ، وومةيقودها االتحاد األفريقي للقضاء على جيش الرب للمقا

ي المتعددة الجنسيات المشتركة الت القوةوالية ، وإطار القوة اإلفريقية الجاهزةفي الفورية لألزمات 

كيف حقيق االستقرار واالنتعاش والتاالستراتيجية اإلقليمية لتوتقاتل جماعة بوكو حرام اإلرهابية، 

ومشروع السياسة بشأن ، كو حرام في حوض بحيرة تشادبوالمتضررة من حركة مناطق في ال

شأن التمويل المستدام لعمليات دعم بقرار الومشروع ، عمليات دعم السالمفي السلوك واالنضباط 

ات دعم عمليفي الجنسي  واالعتداء االستغاللمن السالم األفريقية، وكذلك مشروع سياسة الوقاية 

تماع مجلس بناًء على طلب من اجالسألتين األخيرتين، تناولهما . وبالنسبة للمواالستجابة له السالم

 .2018أكتوبر  12لدفاع والسالمة واألمن المنعقد في أديس أبابا، في لاللجنة الفنية المتخصصة 

السلم ، زواج األطفال القضاء على اجتماعات حول قضايا مواضيعية وهيعقد المجلس أيضا  .5

فريقي للديمقراطية واالنتخابات يمقراطية والحكم: هل الميثاق األقيمة الدتبني واألمن واالزدهار و

 نزاعاتاإلطار القاري لمنع ال، 2063أجندة أولويات األمن في أفريقيا تمشيا مع ، ؟موالحكم مالئ

حتفاًء اوبناء السالم على المستوى المجتمعي"، نزاعات "دور المرأة في منع نشوب ال، في أفريقيا

، بشأن المرأة والسالم واألمن 1325الثامنة عشرة العتماد قرار مجلس األمن رقم بالذكرى السنوية 

 ،م األفريقيلسلفي مجال التنسيق والملكية االمبادرات الدولية واإلقليمية في منطقة الساحل: تعزيز 

، ياقالشباب والسلم واألمن في أفريالنزاعات، إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد جهود األمن و

ي ختام ف تم اعتماد ونشر بيانات وبيانات صحفيةوقد مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا. 
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لمجلس ا وباإلضافة إلى ذلك، تبادل. موضوعية قضاياالمجلس خاللها  جميع االجتماعات التي ناقش

ة إحاطة من اآلليى قالسالم واألمن في أفريقيا وتلحول وجهات النظر مع األمين العام لألمم المتحدة 

لية اآللية بلدان مختلفة في إطار عمية لتقارير استعراضللمراجعة المتبادلة بين األقران عن  األفريقية

 األقران.للمراجعة المتبادلة بين األفريقية 

السنوي الثاني عشر مع مجلس األمن  التشاورياجتماعه المجلس  خالل الفترة قيد االستعراض، عقد .6

 المجلسه حلقة دراسية مشتركة بين تفي نيويورك، الذي سبق 2018 ويولي 19ة في لألمم المتحد

ومجلس األمن وجهات النظر المجلس  خالل االجتماع، تبادلو. 2018يوليو  18في ومجلس األمن 

جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وكذلك حول القضايا ات في حول حاالت النزاع

االتحاد اإلفريقي أذون والمصرح بها من قبل تمويل عمليات دعم السالم المالمواضيعية مثل 

تداعيات على شراكتهما وإسكات الألمم المتحدة واالتحاد األفريقي: لواإلصالحات المؤسسية 

السنوي الحادي  التشاورياجتماعه المجلس  ، عقد2018أكتوبر  23في واألسلحة في أفريقيا. 

مشتركة دراسية الالحلقة اله تسبق حيث واألمنية األوروبية في بروكسل،عشر مع اللجنة السياسية 

سمي رالتبادل غير لالمشتركة الفرصة ل الحلقة الدراسية. وقد أتاحت 2018أكتوبر  22الرابعة في 

الجوانب التي نوقشت في المحافل المتعددة األطراف في لوجهات النظر حول تعزيز التعاون 

حول ة وأذن بها األمم المتحدتيات السالم التي يقودها االتحاد األفريقي والتي والتمويل المستدام لعمل

التعاون في مجال منع النزاعات والوساطة. ركز االجتماع التشاوري السنوي المشترك على التقدم 

لسالم واالستقرار في مالي/الساحل ا/األزمات وتهديدات أوضاع النزاعاتالمحرز في حل 

الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والصومال وجمهورية أفريقيا 

 وبوروندي. 

علنية لالحتفال بشهر العفو األفريقي  بصورة 793 المجلس اجتماعه الـ ، عقد2018سبتمبر  4في  .7

المؤتمر قرر ماألسلحة المملوكة بصورة غير مشروعة، عمال ب لتسليم وجمع

ASSEMBLY/AU/DEC.645 (XXIX) ارك في ش. نيالعادية التاسعة والعشرته دورصادر عن ال

االحتفال جميع الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي والشركاء والمنظمات/المؤسسات الدولية. 

ساهم يشهر العفو األفريقي االحتفال بن على أن ووالمشاركالمجلس  خالل الجلسة المفتوحة، شددو

وبناء مجتمعات سلمية في جميع أنحاء القارة. وشجعوا  هدف إسكات المدافعتحقيق بشكل كبير في 

المستويات ى علليس فقط  األفريقي،الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على االحتفال بشهر العفو 

ولكن أيضاً لضمان نشر الرسالة على أصحاب المصلحة في المجتمع المدني  الحكومة،العليا من 

 ارة.ووسائل اإلعالم في جميع أنحاء الق

 األولى دانيةميالبعثة الثالث بعثات ميدانية. أُوفدت أوفد المجلس وخالل الفترة المشمولة بالتقرير،  .8

لتعبير عن الجمع معلومات مباشرة على األرض و 2018 ويولي 28و 27يومي إلى غينيا بيساو 

ي كان من تشعب وحكومة غينيا بيساو في التحضير لالنتخابات التشريعية المع الدعم والتضامن 

وضع المصلحة جميع أصحاب المصلحة المجلس  . ناشد وفد2018في نوفمبر إجراؤها المقرر 

جميع االعتبارات األخرى وشجع جميع أصحاب  فوقلشعب غينيا بيساو ة الجماعيوالرفاهية 

بشعور عال من وبحسن نية  المصلحة على حل خالفاتهم السياسية من خالل الوساطة والمصالحة

 المسؤولية.

لتقييم  2018أغسطس  30إلى  26في الفترة من إلى مملكة ليسوتو انية لبعثة الميدانية الثأُوفدت ا .9

ألفريقية القوة ايقي في مملكة ليسوتو في إطار لجنوب األفرا لمجموعة تنميةنشر البعثة الوقائية 

 وتوعثة الوقائية في مملكة ليسللباالنتشار السريع الناجح المجلس أن  ، الحظوخالل الزيارةالجاهزة. 

 . األخرى لجاهزةا الترتيبات اإلقليميةفي إطار القوة األفريقية الجاهزة ينبغي أن يكون مثاال تقتدي به 
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. 2018نوفمبر  28و 27 يوميجمهورية الصومال االتحادية إلى البعثة الميدانية الثالثة وفدت أُ  .10

ين من مناطق انتشار بعثة االتحاد األفريقي وهما تمقديشو واثنالمجلس  وخالل هذه البعثة، زار

أيًضا إحاطات  المجلس وفدتلقى كال القطاعين، وفي . 4وبلدوين في القطاع  3بايدوا في القطاع 

اور تيحت الفرصة أيضاً للوفد للتشأُ  ،نالقطاعيشاملة من ممثلي بعثة االتحاد األفريقي. وفي هذين 

من  هيربشبيلي باإلضافة إلى ممثلين كبار آخرينوالية ة ورئيس الجنوبية بالنيابالوالية  مع رئيس

ن وشحمرومن بينهم الفيدراليتين اللتين تمت زيارتهما وأصحاب المصلحة اآلخرين واليتين ال

ز إلى التقدم المحرز نحو تعزيالمجلس  . في الصومال، أشارالقادمةلالنتخابات الرئاسية اإلقليمية 

 استمرار التوتر السياسي بينالمجلس  ار في الصومال. كما الحظالمكاسب في تحقيق االستقر

لبًا أن الوضع قد يؤثر سالواليات االتحادية األعضاء والسيما وبعض الحكومة االتحادية الصومالية 

 السياسية واألمنية واالجتماعية واالقتصادية التي تم تحقيقها بصعوبة في البالد. شدد المكاسبعلى 

الحكومة االتحادية الصومالية  البناء والحوار الحقيقي بينتعاون جة الملحة للعلى الحا المجلس

 في انتظارقع للتعامل مع أي خالفات قد تالنهج المجدي الوحيد كوالواليات االتحادية األعضاء 

الحكومة االتحادية الصومالية والواليات  ينالعالقات  أكثر يوضحاعتماد دستور اتحادي نهائي س

 األعضاء. االتحادية

األمن السالم وحول الحلقة الدراسية الرفيعة المستوى  مجلسالخالل الفترة قيد االستعراض، عقد  .11

القادمين في مجلس األمن لألمم المتحدة على التحضير ريقيين في أفريقيا: مساعدة األعضاء األف

. 2018ديسمبر  14و 13يومي  ،لسالم واألمن في القارة في نيروبي، كينياقضايا اللتصدي ل

إثيوبيا مجلس السلم واألمن و في 15الحلقة الدراسية البلدان التالية: الدول األعضاء الـشاركت في 

 ضاءاألعأحد وغينيا االستوائية )إحدى الدول األعضاء الثالث في مجلس األمن المنتهية واليتها( )

أتاحت (. ادمالق عضوالفة إلى جنوب أفريقيا )( باإلضااألفريقيين الثالثة الحاليين في مجلس األمن

السلم  وضعمناقشة وتبادل اآلراء بشأن لرفيعة المستوى فرصة للمشاركين لالالحلقة الدراسية 

ء البلدان األفريقية الثالث األعضا التحديات التي تواجهالوقوف على واألمن في القارة، فضال عن 

ألمم أفريقيا في مجلس األمن لالممنوح لها من قبل  فيما يتعلق بتنفيذ التفويضفي مجلس األمن 

لمواقف ل الترويجفي اتخاذ إجراءات قوية لتنسيق الفعال وبا لضمان قيام البلدان الثالثالمتحدة 

رفق وتُ . مجلس األمن لألمم المتحدةعلى مستوى مشتركة بشأن قضايا السالم واألمن الفريقية األ

وافق عليها لحق األول لكي يالم امستوى السادسة بهذا التقرير بوصفهنتائج الحلقة الدراسية الرفيعة ال

 المؤتمر.

 2018أكتوبر  31إلى  29في الفترة من  ،القاهرة، مصر في ةعشر ةالحاديالمجلس خلوته  عقد .12

عزيز تنفيذ بهدف تالمنظومة األفريقية للسلم واألمن والمنظومة األفريقية للحكم  لتقييم حالة تنفيذ

رر مق، على النحو المطلوب في المجلس الصكين الرئيسيين ووضع أساس متين إلصالحهذين 

 .2017يناير  الصادر في[ Assembly / AU.Dec.635]المؤتمر رقم 

س المجل هالجان الفرعية التي أنشأالهيئات الفرعية/البعض ظلت ، المجلسدعم أنشطة في إطار  .13

 تجتمع فيالخبراء ولجنة األركان العسكرية وهي لجنة ه ( من بروتوكول5) 8بموجب المادة 

 ها بناء على تعليمات من المجلس.مناسبات مختلفة لتنفيذ مهام

هم الذين تم انتخابوثالث سنوات المجلس الذين تستغرق مدة واليتهم  تجدر اإلشارة إلى أن أعضاء .14

 2019مارس  31 فيواليتهم  ، ستنتهي2016أبريل  1في بدأوا مباشرة مهامهم و 2016في يناير 

عمال  ،سينتخب المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي ،بناًء على ذلكو المجلس. تمشيا مع ممارسة

مجلس لوالية مدتها ثالث سنوات خالل لل، خمسة أعضاء جدد تفويض الممنوح له من قبل المؤتمرالب

 أبابا.في أديس  2019فبراير  8و 7 مقرر يوميدورته العادية الرابعة والثالثين ال

 السلم واألمن في أفريقياوضع  ثالثا.
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 واألزمات في أفريقيا اتالنزاعع اأوض .ألف

 شمال أفريقيا (1

 ليوفي يو ،المنعقدة في نواكشوط، موريتانيالمؤتمر أعربت الدورة العادية الحادية والثالثون ل .15

 عبالش معاناة أمد إطالةمما يزيد من  ليبيا، في األمني الوضع استمرار إزاء عن بالغ قلقها، 2018

 القاريةو اإلقليمية المستويات على المبذولة بالجهودويجدر الذكر أن المؤتمر قد أحاط علما . الليبي

 العملية االنتقالية واستكمال الوطنية المصالحة تعزيز بهدف للوضع دائم حل إليجاد والدولية

 واألمم ةالرباعي واللجنة المجاورة البلدان بتنظيمورحب المؤتمر . حاجنشكل ب ليبيا في ةالمستمر

 زاريالو االجتماع استنتاجاتوأجاز المؤتمر أيضا  .ليبيا بشأن آخرين اجتماعات وشركاء المتحدة

 ايةرعب المنعقد ليبيا حول الدوليالمؤتمر بنتائج ورحب ،2018 أبريل 17 في أبابا أديس في المنعقد

 الليبيين القادة التزامأيضا ب وأحاط المؤتمر علما .باريس في 2018 مايو 29 في المتحدة األمم

 ضال عنف ورئاسية تشريعية انتخابات وتنظيم انتخابية، قوانين واعتماد دستوري، أساس بإرساء

 ،يةالليب األطراف بين الوطنية للمصالحة منتدى تنظيمإلى  ودعا المؤتمر .شامل سياسي مؤتمر

 إلجراء مواتية ظروف تهيئة بهدف ،2018 أغسطس في اإلفريقي، واالتحاد المتحدة األمم رعايةب

 وسلمية. ناجحة انتخابات

خالل الفترة قيد االستعراض، واصل االتحاد األفريقي جهوده، بالتنسيق الوثيق مع أصحاب  .16

شارك في يث ، حالمصلحة الليبيين والشركاء الدوليين، بهدف التوصل إلى حل دائم للنزاع في ليبيا

 يضاأ فريقيلمعالجة الوضع. شارك االتحاد األالدولية تم تنظيمها  منتدياتوالعدد من االجتماعات 

 في الخرطوم. هعقدا تم يبيللالمجاورة  دولللوهو اجتماع  ،في مؤتمر باليرمو الدولي

ل صلدولة التول األعلى مجلسالحاول بعض أعضاء مجلس النواب و االستعراض،خالل الفترة قيد  .17

 المقاطعينالجهود جارية إلقناع إن جهودهم.  لم تنجح إلى اتفاق إلعادة هيكلة مجلس الرئاسة لكن

مصر جهودًا لتوحيد الجيش الوطني الليبي. وتبذل بذلت في غضون ذلك، وبالعودة إلى المجلس. 

، لتنفيذ الترتيبات االسلطات الليبية أيضاً جهودا، بالتنسيق الوثيق مع بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبي

األمنية لمنطقة طرابلس الكبرى. أيد مؤتمر باليرمو خطة األمم المتحدة إلجراء االنتخابات العامة 

وفقا لألمم المتحدة، بدأت و. 2019وأيد عقد المؤتمر الوطني في يناير  2019في ربيع عام 

 المؤتمر ئلة حول تاريخاالستعدادات للمؤتمر في معظم أنحاء البالد. ومع ذلك، فقد أثيرت أس

من جانبه، أكد رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان والمحتملة.  هونتائجوالمشاركين فيه 

 .2019سالمة أن االنتخابات ستجرى بحلول نهاية عام 

يث أدت ح طرابلس العاصمة في سيما ال البالد، أنحاء معظم في متوترا ليبيا فيظل الوضع األمني  .18

المواجهات المسلحة بين الميليشيات المتناحرة إلى خسائر في األرواح وتدمير للممتلكات في 

( داعشتنظيم الدولة اإلسالمية ). وشهدت هذه الفترة أيضا عودة ظهور 2018أغسطس وسبتمبر 

ي فرئيسيين استهدفا شركة النفط الوطنية عن هجومين  نفذ هجمات مميتة وأعلن مسؤوليتهالذي 

. وفي جنوب ليبيا، تعمل الجماعات المتطرفة 2018سبتمبر ووزارة الخارجية في ديسمبر 

 احرية. وتشمل المجموعات تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية. وهمكل والعصابات اإلجرامية ب

تمتد وفي عمليات تهريب واتجار. نخرطان والقتل، كما يوالغصب ن في حوادث االختطاف امتورط

 ا خارج حدود ليبيا إلى الدول المجاورة والمنطقة بأسرها.ملياتهعم

وعلى هذه الخلفية، قد يحيط المؤتمر علما بالجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية  .19

في  2015للنزاع في ليبيا، تمشا مع أحكام اتفق الصخيرات الذي وقعته األطراف الليبية في عام 

رغب ي قدوللمضي قدما. اره اإلطار السياسي الوحيد الذي يوفر طريقا الصخيرات، المغرب، باعتب

مفوضية االتحاد اإلفريقي تسريع الجهود لعقد مؤتمر دولي في أديس أبابا في  مناشدةفي المؤتمر 
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المصالحة في ليبيا. وقد مسألة تحت رعاية االتحاد األفريقي واألمم المتحدة لمعالجة  2019عام 

الذي دعا ، وليةصق، الأيضا باستنتاجات المؤتمر الدولي الذي عقد في باليرمو علمامؤتمر حيط الي

على أساس دستوري راسخ وقوانين  2019االنتخابات في ربيع عام إجراء إلى عقد المؤتمر العام و

ليبيا لعلما كذلك باستنتاجات االجتماع الوزاري للبلدان المجاورة مؤتمر حيط اليقد و. يةانتخاب

، مرة أخرى، عن التزام االتحاد مؤتمرال بعري. وقد 2018نوفمبر  29ي الخرطوم في المعقود ف

ة المنظمات اإلقليميوالبلدان المجاورة واألفريقي بمواصلة العمل مع أصحاب المصلحة الليبيين 

صدد، دائمين للبالد. وفي هذا الال ستقراراالسالم والوتحقيق نزاع والدولية إليجاد حل سياسي دائم لل

 الجيش الوطني الليبي الستعادة األمن واالستقرار في ليبيا. دجهواإلشادة ب مؤتمرود اليقد 

 المحيط الهندي (2

. وقد 2018ديسمبر  19نوفمبر و 7يومي في مدغشقر تنظيم االنتخابات الرئاسية شهد الوضع  .20

ي للتغلب األفريقالتي اتخذها االتحاد دعم أمكن تنظيم االنتخابات الرئاسية بفضل عدد من تدابير ال

ممثل  ،مضان العمامرةسفير ريفاد القرار رئيس المفوضية إ لكعلى كثير من التحديات، بما في ذ

 2018يونيو  4مايو إلى  27إلى مدغشقر من  ،إلسكات المدافع في أفريقياالسامي التحاد األفريقي ا

يك تشكالدة في البالد وتجنب اندالع أزمة سياسية جديلمحاولة في  ،2018سبتمبر  11إلى  5من و

ميع جإلى جانب االنتخابية. وقد أتاحت المساعي الحميدة التي اتخذها الممثل السامي  ةفي العملي

ئة هيت بشأنتقريب مواقف أصحاب المصلحة ل الفرصةمبادرات أصحاب المصلحة في مدغشقر 

الممثل السامي لالتحاد  من المهم مالحظة أن جهودوعملية انتخابية حرة ونزيهة. الظروف المواتية ل

بحيث لم يكن من الممكن الرجوع  هالى مسارإاالنتخابية  لعمليةساعدت على إعادة ااألفريقي قد 

 عنها.

سبتمبر  7وفي وقت الحق، استقال رئيس جمهورية مدغشقر هاري مارسيال جانورامبيامينا في  .21

فس ريفو راكوتوفاو في نالسيد رئيس مجلس الشيوخ، تم تعيين وعمال بدستور مدغشقر.  2018

 ، أفاداقهذا السي يوفاليوم من قبل المحكمة الدستورية العليا، رئيسا لجمهورية مدغشقر بالنيابة. 

أكتوبر إلى  30لى مدغشقر من تابعة لالتحاد األفريقي إبعثة لمراقبة االنتخابات المفوضية رئيس 

بة التقدم المحرز في الجولة األولى مراقوذلك ل بقيادة السفير رمضان العمامرة 2018نوفمبر  9

التأكيد على أن التصويت  مهممن الو. 2018نوفمبر  7التي جرت في  من االنتخابات الرئاسية

 سلم.الشفافية والهدوء وجرى في بيئة تتسم بال

 حول العملية االنتخابية في مدغشقر، ابيانلمفوضية ، أصدر رئيس ا2018نوفمبر عام  17 في .22

للجنة ا، التي أعلنت عنها للجولة األولى من االنتخابات الرئاسية بالنتائج األوليةأحاط فيه علما 

مواصلة بوأكد مجددا التزام االتحاد األفريقي  2018نوفمبر  17في  االنتخابية الوطنية المستقلة

حث بالعملية االنتخابية. ومن جانبه،  في مدغشقر الستكمال شعباللجهات الفاعلة ولدعم تقدم ال

الوضع  2018نوفمبر  21المعقود في  809اجتماعه الـ لالتحاد األفريقي فيمجلس السلم واألمن 

التطور اإليجابي للوضع في مدغشقر، وخاصة التنظيم بفي مدغشقر. ورحب، من بين أمور أخرى، 

 .2018 نوفمبر 7لجولة األولى من االنتخابات الرئاسية في ل الناجح

 2018 نوفمبر 28 في عنها أعلن التي الرئاسية االنتخابات من األولى لجولةل الرسمية للنتائج وفقا .23

 من ٪ 39.23 على راجولينا نيرينا أندري المرشح حصل العليا، الدستورية المحكمة قبل من

 وجرت. بها المدلى األصوات من ٪ 35.35 بنسبة رافالومانانا مارك المرشح يليه األصوات،

 في. األثنين المرشحين بين للفصل، 2018 ديسمبر 19 في الرئاسية االنتخابات من الثانية الجولة

 راجولينا يدالس وأٌعلن الثانية للجولة النهائية النتائج العليا الدستورية المحكمة أعلنت، 2019 يناير 8

. اجولينار السيد وهنأ االقتراع نتائج المنافس، كان الذي رافالومانانا، وتقبل. االقتراع في الفائز

 راجولينا السيد، أخرى أمور بين من، هنأ حيث 2019 يناير 8 في بيانا المفوضية رئيس وأصدر
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 رئيس االفتتاح حفل وحضر. 2019 يناير 19 في المنتخب الرئيس تنصيب تم وقد. انتخابه على

 .أفريقيا في البنادق إلسكات األفريقي لالتحاد السامي الممثل يرافقه اللجنة،

 وأصحاب الملغاشي الشعب يهنئ أن ،أخرى أمور جملة من االتحاد، مؤتمر يود قد اإلطار، هذا في .24

 المجتمع ويدعو وسلمية، ومنظمة هادئة بطريقة الرئاسية االنتخابات سير حسن على المصلحة

 عيةاالجتما األوضاع تحسين عن فضال. التالية االنتخابات تنظيم في مدغشقر دعم إلى الدولي

 نأ االتحاد مؤتمر يود وقد. رغشقمد في الدائمين اررتقسالوا ملسالا زيزعت بغية للبلد، االقتصادية

 أفريقيا، يف البنادق بإسكات المعني السامي الممثل سيما وال األفريقي، االتحاد مفوضية على يثني

 نشر على يوسف، أحمد هاوا السيدة مدغشقر، لرئيسة الخاص والممثل لعمامرا، رمطان السفير

 .مدغشقر في واالستقرار السالم عن البحث في تكل ال جهود

 تنفيذ بشأن والمعارضة الحكومة بين المواجهة بمواصلة تتسم القمر جزر في الحالة تزال ال .25

 يسرئ أوفد السياق، هذا وفي. الحكومة بدأتها والتي الجارية، والمؤسسية الدستورية اإلصالحات

 سبتمبر 16 إلى 11 من الفترة في موروني، إلى القمر، جزر رئيس طلب على بناء المفوضية،

 امطانر السفير أفريقيا، في المدافع بإسكات المعني األفريقي لالتحاد السامي الممثل، 2018

 .القمريين المصلحة أصحاب بين للحوار للترويج، لعمامرا

 الحوار، عهام التشاور تم التي األطراف جميع قبلت السامي، الممثل بذلها التي التسهيل جهود بفضل .26

 جزر نبي للحوار جلسات ثالث عقدت القمر، جزر في إقامته وأثناء. األفريقي االتحاد رعاية تحت

 بين الحوار ضوء وفي. السامي الممثل مغادرة بعد أخرى دورات وعقدت. إشرافه تحت قمر،ال

 لمناقشة ،2018 سبتمبر 18 في المعارضة، زعيم مع القمر جزر اتحاد رئيس اجتمع القمر، جزر

 ناقشةم األفريقي لالتحاد السامي للممثل الفرصة أتيحت القمر، جزر مغادرته وقبل. الحوار متابعة

 وأكد. الخالفات فجوة لسد كتدابير مقترحات( 7) وسبعة خطاب وتقديم أزالي الرئيس مع األمر

 .سينفذها أنه السامي للممثل الرئيس

 عارضةالم انسحبت اإلطار، هذا وفي. أعاله المذكورة التدابير تنفيذ في ضئيل تقدم حرزأُ  ذلك، مع .27

 اإلخالص بعدم، أخرى أمور بين من، انسحابها مبررة، 2018 أكتوبر ت 2 في الحوار من القمرية

 .الحقيقية والرغبة

 مظاهرة، 2018 أكتوبر 25 في سالمي، عبده الدكتور أنجوان، جزيرة حاكم نظم ذلك، على عالوة .28

 االستفتاء على، أخرى مرة، احتجاًجا" أخرى، أشياء بين من متتالية، أيام 3 لمدة ستعقد كانت

 تباكاتاش إلى المظاهرة تحولت وقد". القائم للنظام الدكتاتورية والتجاوزات يوليو 30 في الدستوري

 .والمتظاهرين الحكومية األمن قوات بين مباشرة

 محمد، فكي موسى األفريقي، االتحاد مفوضية رئيس حث، 2018 أكتوبر 16 في صدر بيان في .29

 أي عن واالمتناع النفس ضبط درجات أقصى ممارسة على األطراف جميع، أخرى أمور جملة من

 .الحالي التوتر حدة من يزيد أن المرجح من عمل

 المعارضة المسلحة الجماعات على هجوما القمرية المسلحة القوات شنت، 2018 أكتوبر 20 في .30

. أنجوان جزيرة عاصمة موتسامودو، مدينة مركز أكتوبر، 15 منذ يحتل كان الذي، أزيل للرئيس

 .المدينة هذه استعادة من الهجوم ومكنهم

 اإلقامة قيد ووضع القمرية الشرطة لقوة أنجوان جزيرة حاكم استسلم ،2018 أكتوبر 21 في .31

 أصدر والمعارضة، الحكومة بين النظر وجهات في االختالف استمرار من الرغم على. الجبرية

 المقرر الجزر، وحكام االتحاد رئيس النتخاب، 2018 ديسمبر 24 في مرسوما آزالي الرئيس
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 إلى اإلشارة وتجدر. الثانية للجولة 2019 أبريل 21 و األولى للجولة 2019 مارس 24 في إجراؤه

 إلشارةا وتجدر. لالنتخابات المرشحين قائمة نشرت القمر جزر في لالنتخابات الوطنية اللجنة أن

 االنتخابات ومراقبة لتأمين نداء 2019 يناير 17 في قدمت القمر جزر في المعارضة أن إلى أيضا

 .الدولي المجتمع قبل من المقبلة الرئاسية

 ضامنك سيما وال القمر، جزر في األفريقي االتحاد به يضطلع الذي التاريخي الدور إلى بالنظر .32

 أن ينبغي، 2001 فبراير 17 في فومبوني، في الموقّع القمر، جزر في للمصالحة اإلطاري لالتفاق

 لتجنب ووسائل سبل عن البحث أجل من جهوده واألمن، األمن مجلس سيما وال األخير، يضاعف

 نأ الخصوص، وجه على االتحاد، لمؤتمر ويجوز. األرخبيل وانفجار القمر جزر فيالنزاع  تجدد

 على االتفاق أمور، جملة في بهدف، المعارضة مع الحوار استئناف على األطراف جميع يحث

 بأصحا جميع ومناشدة المقبلة واالنتخابات والمؤسسية الدستورية اإلصالحات تنفيذ طرائق

 يجوز كما. الحالي التوتر يزيد أن المرجح من عمل أي عن االمتناع القمر، جزر في المصلحة

 ركاءش مع متعمقة مشاورات إجراء في إبطاء دون الشروع على المفوضية رئيس يشجع أن للمؤتمر

 تمرالمؤ ومنظمة األفريقي، للجنوب اإلنمائية والجماعة المتحدة، األمم سيما وال األفريقي، االتحاد

 بهدف مناسباً، ذلك يكون حيثما اآلخرين الدوليين والشركاء العربية، الدول وجامعة اإلسالمي،

 .االنتخابات قبل ممكن توافق ألوسع الفرصة إلتاحة القمر جزر في أعمالهم تنسيق
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 القرن األفريقي (3

 تحديات التقدم هذا واجه فقد ذلك، ومع. ملموس تقدم إظهار في الصومال استمر، 2018 يوليو منذ .33

 وتراتالت بسبب وتفاقمت االتحادية، األعضاء والواليات االتحادية الحكومة بين المواجهة بسبب

 سبتمبر 8 في ذلك، على وعالوة. الغربي الجنوب والية في جرت التي االنتخابية العملية عن الناجمة

 ألعضاءا الواليات أعلنت كيسمايو، في الواليات بين التعاون لمجلس الثالث االجتماع خالل، 2018

 لحكومةا وفشل السياسي بالتدخل مستشهدة االتحادية، الحكومة مع العالقات في تعليق االتحادية

 جلسم جانب من متضافرة جهود بذل إلى ذلك أدى وقد. الرئيسية االتفاقيات إنجاز في الفيدرالية

 الجمود في التوسط لمحاولة اآلخرين المصلحة وأصحاب الرئيس، ومكتب، الصومالي الشيوخ

 .السياسي

 االنتخابات إجراء أجل من ويست ساوث والية في التوترات فتيل لنزع مماثلة جهود بذل تم قد .34

 تأجيل إلى أدت التي التوترات ذروة وخالل. نوفمبر في إجراؤها المقرر من كان التي المتأخرة

 مرشح وهو روبو، مختار الصومالية السلطات اعتقلت ديسمبر، 13 في، مرات أربع االنتخابات

 و اديةاالتح الحكومة مع عفوه لشروط الكامل االمتثال بعدم إياه متهمة الوالية، انتخابات في رئاسي

 .والميليشيات األسلحة نشر طريق عن بايدوا أمن تهدد

 دولة،ال بناء وأولويات السالم بناء على الصومال ركزت، المستمرة السياسية األزمة من الرغم على .35

 تشجيعو العامة لالنتخابات والتحضير الدستورية والمراجعةالنظام االتحادي  مجاالت في سيما وال

 والدولاالتحادية  الحكومة واصلت الفدرالية، تعميق إلى الرامية الجهود من وكجزء. النزاع حل

 الفنية اللجنة أعضاء التقى، 2018 ديسمبر وفي. الفني المستوى على العمل االتحادية األعضاء

 ناقشةلم المالية ووزارة الدستورية الشؤون وزارة مع مقديشو في بشأن النظام االتحادي للتفاوض

 رالدستو مراجعة على األخيرة اللمسات لوضع المبذولة الجهود أن حين وفي. المالية الفيدرالية

 ولح المستوى رفيع اجتماعا خاير حسن الوزراء رئيس عقد فقد تتحقق، لم 2018 عام نهاية بحلول

 عملية بشأن مستمرة تعاونية جهود وجود االجتماع خالل ولوحظ. أكتوبر 1 في الشاملة السياسة

 رةمقر شاملة انتخابات إجراء ضمان نحو التقدم يزال وال. الفني المستوى على الدستور مراجعة

 االتحادية الداخلية الشؤون وزارة قدمت نوفمبر شهر وفي. للتحقيق قابالً  21/  2020 في

 جهوداً  االتحادية الحكومة بذلت وقد. الوزراء مجلس إلى لالنتخابات قانون مشروع والمصالحة

 دورتها والمصالحة االتحادية الداخلية الشؤون وزارة عقدت سبتمبر وفي. النزاع حل لتشجيع مماثلة

 .الوطنية المصالحة إطار تطوير من كجزء التشاورية االجتماعات من األولى

باإلضافة إلى الصومال، ينصب تركيز الحكومة االتحادية على تعزيز عالقاتها الدبلوماسية داخل  .36

القرن األفريقي، والسيما في سياق التطورات اإلقليمية اإليجابية الجارية. وقد أدت الجهود المبذولة 

لتعزيز العالقات اإلقليمية إلى أن يكون الصومال جزء من االتفاق الثالثي مع إثيوبيا وإرتريا. 

ية صادوكجزء من الترتيبات الثالثية، سوف يركز الصومال على بناء عالقات سياسية واقت

 واجتماعية وثقافية وأمنية وثيقة بغرض المساهمة في تعزيز السلم واألمن على الصعيد اإلقليمي.

بصرف النظر عن التقدم الجاري، فإن الوضع األمني في الصومال يظل مصدر قلق، حيث ال تزال  .37

مية. سالمجموعات الشباب تشكل تهديدا للسلم واألمن، هذا إلى جانب الصعود التدريجي للدولة اإل

وفي مقديشيو، بالرغم من الخصومات العنيفة الجارية بين الشباب والدولة اإلسالمية، فإن كال 

ً  الشباب حركة نفذت سبتمبر، المجموعتين نفذتا اغتياالت مستهدفة. ففي  المتفجرة باألجهزة هجوما

 تلمق عن رأسف مما، هويولواغ في المنطقة مفوض فرضية ضد السيارات على المحمولة اليدوية
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. كتوبرأ في مقديشو في الدفاع وزارة من بالقرب إيطالية عسكرية قافلة واستهداف أشخاص أربعة

 شنت التكتيكات، في محتمل تحول حدوث على عالمة وفي ،2019 يناير 2 في، ذلك على وعالوة

 في بطتوه مقديشيو في األفريقي االتحاد بعثة مخيم ضد المورتر هجمات من سلسلة الشباب حركة

 زايدت مع متقلبة األمنية الحالة تزال ال مقديشو، وراء وفيما. المتحدة األمم بعثة مجمع داخل الغالب

 قوات من كل تستهدف التي المرتجلة المتفجرة األجهزة استخدام خالل من الشباب حركة نشاط

 ،الوسطى جوبا مناطق في القوافل ضد الغالب في هذا وكان. للبعثة التابعة األمن وقوات األمن

 .وباي، وهيران، وجيدو، السفلى وجوبا

 سجلي االنتقالي التخطيط يزال ال الصومال، أنحاء جميع في المتقلب األمني الوضع من الرغم على .38

 فريقياأل االتحاد بعثة من مقديشو ملعب في األمنية المسؤوليات نقل ذلك وشمل. إيجابية تطورات

 وبدأت، 2018 ديسمبر وفي. 2018 أغسطس في الصومالية األمن قوات إلى الصومال في

 إلى بوروندي جنديا 157 بنقل العسكرية األكاديمية تسليم في األفريقي االتحاد لبعثة االستعدادات

 يجري وبينما. شابل هير مبادرة إطار في االنتقال خطة تنفيذ سيدعمون حيث جوهر في جديدة قاعدة

 الحالة بببس جديد من ليغو احتالل وإعادة بايدوا - مقديشو في الرئيسي اإلمداد لمسار حاليا التخطيط

 شابيلي يف االنتقالية للمرحلة والتنفيذ التخطيط نقل إلى الرامية الجهود فإن، البالد غرب جنوب في

 اإلضافية القوات سحب عملية بتنفيذ حاليًا األفريقي االتحاد مفوضية وتقوم. حاليا جارية السفلى

( 2018) 2431 األمن مجلس لقرار وفقًا، 2019 فبراير 28 بحلول جندي 1000 عددها البالغ

 .2018 يوليو 30 في تبنيه تم الذي

 االتحادية الحكومة التزام مع سيما ال تقدم، إحراز في للصومال االقتصادي المسار استمر .39

 مباشر دعم على الحصول من الصومال تمكين إلى المجال هذا في التقدم أدى وقد. باإلصالحات

 لصومالا ستتلقى الميزانية، دعم من وكجزء. الدولي للبنك إنمائية استراتيجية وإطالق للميزانية

 البنك من دوالر مليون 80 بقيمة منح على والحصول األوروبي االتحاد من يورو مليون 100

 دصي رخصة االتحادية الحكومة منحت، االقتصاد لتعزيز الصلة ذات الجهود سياق في. الدولي

 مليون 135 الصومال من العقد تكسب أن المتوقع ومن ديسمبر في الصينية الشركات من لمجموعة

ً  دوالر  .سنويا

 لذيا للتقدم الصومال على يثني أن االتحاد مؤتمر يود قد، أعاله إليها المشار التطورات ضوء في .40

 خطة نفيذت في الحاسم لدورها األفريقي االتحاد بعثة على ويثني االنتقال خطة تنفيذ في أحرزته

. الصومال في األخرى المتطرفة الجماعات وكذلك اإلرهابية، الشباب جماعة وإضعاف االنتقال

 في اتهمتضحي على الشرطة، وبأفراد بقوات المساهمة البعثة ببلدان اإلشادة في المؤتمر يرغب وقد

 حث اأيض االتحاد يود وقد. أفريقيا وقارة الصومال في واالستقرار والمصالحة واألمن السالم خدمة

 الجوانب على األخيرة اللمسات ووضع الخالفات حل على FMS و حكومة الصومال االتحادية

 يعتمدهال االنتخابية والعمليات القومي األمن هيكل تنفيذ تسهيل شأنها من التي الدستور من البارزة

 . االنتقالية خطة المرحلة تنفيذ من كجزء البرلمان

يحرز تحسنا حيث يتم إعادة تشكيل اليوناميد على أساس قرار  دارفوراستمر الوضع األمني في  .41

. وتستمر عمليات استالم الحكومة السودانية للمواقع التي يتم إغالقها. بالرغم 2429مجلس األمن 

يما في ين، ال سمن أن استدامة السلم في دارفور تظل مصدر قلق كبير ألصحاب المصلحة الرئيسي

ظل التطورات السياسية الراهنة في السودان. وناقش الشركاء الدوليون في نيويورك، في سبتمبر 

، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة "االنتقال من حفظ السالم إلى بناء 2018

اما الستة عشر ع السالم والتنمية في دارفور"، وركزوا على كيفية استدامة السلم المكتسب في

األخيرة. وتم تحديد التطورات التي تحدث في دارفور بأنها من العناصر الرئيسية الستدامة السالم 

ذلك تم اقتراح مؤتمر لجمع التبرعات لجمع األموال لتنمية دارفور.  في المنطقة. باإلضافة إلى
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 ري واليوناميد االشتراك معوكطريقة لتفعيل هذا االقتراح اقترح كل من فريق األمم المتحدة القط

االتحاد األفريقي لتنظيم جمع التبرعات في أسرع وقت ممكن. في هذا األثناء، تناقش حركات 

دارفور المسلحة، وهي حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، والحركة الشعبية لتحرير 

يذ مستقلة جديدة. وكانت النقطة السودان بقيادة مني مناوي وحكومة السودان، مسألة إنشاء آلية تنف

األساسية الشائكة في مناقشاتهم هي مسألة وكيل مستقل لتنفيذ أي اتفاق مع الحكومة، مما حال دون 

 –توقيع الحركات المسلحة التفاق وقف العمليات العدائية. علما بأن حركة/ جيش تحرير السودان 

 ارض عملية السالم.بقيادة عبد الواحد ال تزال خارج هذا الترتيب وهي تع

وضع . ويبقى الجنوب كردفان والنيل األزرقيظل الوضع بدون حل في المنطقتين السودانيتين،  .42

اإلنساني مصدر قلق شديد حيث ال يجد عمال العمل اإلنساني إال مدخال محدودا إلى المجتمعات 

وحركة تحرير السودان المحلية المتأثرة أو ال يجدون مدخال. وفي أعقاب إخفاق الحكومة السودانية 

، عندما قام فريق التنفيذ الرفيع المستوى 2018جناح الشمال في التوصل إلى اتفاق في فبراير  –

لالتحاد األفريقي المعني بالسودان وجنوب السودان بجمع الطرفين في أديس أبابا، كان هناك ارتياح 

تعمقت األزمة داخل حركة تحرير  في الجهود الرامية إلى جمع الطرفين من جديد وفي هذا األثناء

، اجتمع الفريق عبد العزيز الحلو مع فريق التنفيذ 2018جناح الشامل. وفي سبتمبر  –السودان 

الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي وناقش معه أفضل السبل الممكنة لدفع عملية السالم في سياق 

جناح  –يلي حركة تحرير السودان . وبعد ذلك، اجتمع أيضا فص2016اتفاق خارطة الطريق لعام 

سعيا إلى  2018الشمال مع فريق التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي في أديس أبابا في نوفمبر 

إيجاد الطرق المفضية إلى ضمان إحراز تقدم بشأن عملية السالم. وأصر فصيل عبد العزيز على 

مما يعيق المناقشات حول اتفاق وقف األعمال حل المسائل السياسية العالقة قبل أي اعتبارات أخرى 

العدائية وتقديم المساعدة اإلنسانية في المناطق التي تسيطر عليها حركة تحرير السودان جناح 

، اجتمع فريق التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي مع حكومة 2018الشمال. وفي ديسمبر 

ن جناح الشمال م –لح حركة تحرير السودان السودان واتفق على أفضل السبل للحفاظ على مصا

، جمع الرئيس سلفا كير كال الفصيلين، حركة تحرير السودان 2019وفي يناير  أجل تحقيق التقدم.

جناح الشمال، والفريق مالك عقار والفريق عبد العزيز في جهد يرمي إلى المصالحة بينهما،  –

يط علما مع التقدير لإلعالن من جانب واحد . وقد يرغب المؤتمر أن يح2018حيث انشقا في عام 

بوقف األعمال العدائية من جانب الرئيس عمر حسن أحمد البشير تشجيع أطراف النزاع باالضطالع 

 بتدابير المتابعة في هذا الصدد.

اد المختلطة لالتح والبعثة السودان حكومة من المؤتمر اإلشادة بكل يود قد، بدارفور يتعلق فيما .43

 بشأن 2429 األمن مجلس قرار تنفيذ في التعاونية لجهودهما واألمم المتحدة في دارفوراألفريقي 

 تثماراالس خالل من دارفور في السالم على الحفاظ أهمية على التأكيد كذلك المؤتمر وقد. االنسحاب

 باالشتراك ،المفوضية تشجيع المؤتمر يود قد، الخصوص هذا وفي. المستدامة اإلنمائية المشاريع في

 لكافيةا األموال جمع تكفل بمبادرات القيام على، المختلطة والبعثة القطري المتحدة األمم فريق مع

 األمم يقفر إلى المالي الدعم تقديم على المتحدة األمم تشجيع المؤتمر يود قد. دارفور تنمية أجل من

 ق بمنطقتيفيما يتعل .دارفور في ارواالستقر والتنمية السالم الخاصة ببناء لبرامجه القطري المتحدة

 لتحرير الشعبية والحركة السودان حكومة يود المؤتمر حث قد، األزرق والنيل كردفان جنوب

 دائم حل إيجاد على األفريقي، من فريق التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد بدعم، الشمال - السودان

مرار التزام باست كذلك واإلشادة اإلنسانية، المساعدات إليصال مواتية بيئة وتهيئة المنطقتين لمسألة

 .بشأن هذه المسألة السودان حكومة

 السودان جنوبو السودان دخل، 2018 يونيو في السودان جنوب الخرطوم إعالن على التوقيع بعد .44

 تنفيذ تجاه بالثناء حماساً جديًرا البلدان أظهر الحين، ذلك ومنذ. الودية العالقات من جديدة مرحلة في

 اآللية اجتماعات في ذلك مثلما تجلى، 2012 سبتمبر في اتفاقهما للتعاون إطار في العالقة القضايا
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 ريقياإلف فريق التنفيذ رفيع المستوى لالتحاد عقد، 2018 سبتمبر وفي .المشتركة واألمنية السياسية

 ً ً  اجتماعا  الوفاء سيما وال ،العالقة القضايا على لآللية السياسية واألمنية المشتركة للتركيز استثنائيا

 بييأ في المؤقتة المتحدة األمم قوة اضطلعت وقد. المتحدة لألمم األمن مجلس حددها التي بالمعايير

. حل دون النهائي وضعها يزال ال التي المضطربة، أبيي منطقة في السالم ضمان في هام بدور

 كان كما جوبا لـآللية السياسية واألمنية المشتركة في العادية الدورة ُعقدت، 2018 أكتوبر وفي

 شكلب القضايا جميع حل يتم حتى منتظم أساس على االجتماع مواصلة على الطرفان واتفق، مقررا

 مما يدل، األفريقي االتحاد مشاركة دون عقدت العادية الدورة هذه أن وتجدر اإلشارة إلى. كامل

 قالمناط سيما وال أخرى، مهمة هناك قضايا تزال ال ذلك، ومع. البلدين بين العالقات تحسن على

 ينب المشتركة الحدود طول على األمني الوضع وتهدد حل بدون، الحدود طول على عليها المتنازع

 .بلدين

 السالم قيقبتح اللتزامهما ميارديت كير وسلفا البشير حسن عمر يود المؤتمر اإلشادة بالرئيسينقد  .45

 الحفاظ على البلدين تشجيع يود أيضا وقد. 2013و 2012 لعام التعاون اتفاق خالل من دولتيهما بين

ً  تعيشان، للحياة قابلتين دولتين تكونا أن لضمان التقارب على وقد  .ئاموو في سالم جنب إلى جنبا

 تعزيز أجل نم ألبيي النهائي بالوضع المتعلقة العالقة القضية معالجة إلى الدولتين يود المؤتمر دعوة

تنفيذ فريق ال مع التعاون مواصلة على البلدين تشجيع يود المؤتمر وقد. المشترك أمنهما الحدودي

 لمتعلقا التعاون اتفاق في موضح هو كما العالقة القضايا لحل األفريقي رفيع المستوى لالتحاد

 مواصلةو لبلدين،ا بين عليها المتنازع األخرى والمناطق أبيي قضية سيما وال، المشتركة بحدودهما

 .البلدين الموقعة بين االتفاقات المذكورة سابقة لتنفيذ معًا العمل

 قطاع يف سيما وال تحسنا، السودان جنوب في الوضع العام شهد بالتقرير، المشمولة الفترة خالل .46

ً  اجتماًعا ميارديت كير سالفا الرئيس عقد ،2018 يونيو 20 وفي. األمن  الدكتور مع لوجه وجها

 والثالثون الثانية االستثنائية القمة كلفت، 2018 ويوني 21 في، الحق وقت وفي. تيني مشار ريك

 عاقبةمت دورات بعقد البشير عمر الرئيس، أبابا أديس المنعقدة في، اإليجاد وحكومات دول لرؤساء

 لساتج ريك والدكتور كير سالفا الرئيس عقد، القرار هذا أعقاب وفي. الخرطوم في السالم لعملية

 جنبا إلى البشير حسن عمر الرئيس رعاية تحت، 2018 يونيو 27و 26 في الخرطوم في متابعة

 والذي، 2018 يونيو 27 في الخرطوم إعالن توقيع عن االجتماع وأسفر. أوغندا مع جمهورية جنب

 /الشعبية قوات الحركة قبل من العدائية لألعمال كامل وقف( أ: )على، أمور أخرى من بين، وافق

 لمعارضةالسودان في ا لتحرير الشعبية الحركة وقوات السودان في الحكومة لتحرير الشعبي الجيش

، فينالطر يتم االتفاق عليه بين منقح لسد الفجوة اقتراح( ب) ساعة؛ 72 خالل البالد أنحاء جميع في

 وثالثون ستة مدتها انتقالية رةثم تبدأ فت، يوًما 120 مدتها االنتقالية فترة ما قبل الفترة بعده ويبدأ

 جنوبو السودان بين النفط ونقل إنتاج أنشطة استئناف( ج) ؛ الوطنية االنتخابات نحو شهًرا( 36)

 هيلتأ إعادة االجتماع ناقش كما. الحاجة حسب، قبلهما من النفط لحقول مشتركة حماية مع، السودان

 ممثلو قام كما. والسودان السودان جنوب بين الثنائي التعاون خالل من السودان جنوب اقتصاد

 .السالم استعادة في األمل يعطى مما، الخرطوم إعالن على بالتوقيع المعارضة جماعات

 البشير حسن عمر الرئيس رعاية تحت وكمباال الخرطوم في والمفاوضات المشاورات استمرت .47

، " ةاالقتراح المنقح لسد الفجو" في العالقة المسائل بشأن أوغندا من موسيفيني يوويري والرئيس

وقع  وبعد ذلك،. 2015 اتفاق في عليه المنصوص النحو على، السلطة تقاسم على التركيز مع

 تعيين إعادة والذي ينص على، 2018 أغسطس 5 في السلطة تقاسم الطرفان باألحرف األولى اتفاق

 مناصب( 4) أربع لطرفان علىاتفق ا، ذلك إلى باإلضافة. للرئيس أول نائبا مشار رياك الدكتور

 في عضوا 550و وزيرا 35 على واتفقا. المعارضة أحزاب بين تقسيمها ليتم الرئيس لنواب

 ينهاتعي للحدود التي سيتم المستقلة لجنة إلى والية 32إحالة تسوية مسألة ال  على اتفقا كما. البرلمان

 عم اإلشارة، وتجدر. السودان جنوب جمهورية في النزاع تسوية بشأن االتفاق المنشط أساس على
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 لخمسة،ا البلدان ومجموعة للتنمية الدولية الحكومية الهيئة بلدان بذلتها التي الجهود إلى التقدير،

 بيئة هيئةت في ساهمت التي وغيرها، وأوغندا وتنزانيا أفريقيا، وجنوب ونيجيريا، مصر، عن فضال

االتفاق المنشط بشأن تسوية النزاع في جمهورية جنوب  توقيع إلى وأدت واألمن للسلم مواتية

 السودان.

االتفاق المنشط بشأن تسوية النزاع في  على السودان جنوب أطراف وقعت، 2018 سبتمبر 12 في .48

ما قبل  الوطنية اللجنة كير سالفا الرئيس شكل، 2018 سبتمبر 25 وفيجمهورية جنوب السودان. 

 كوكذل طريق، وضع خارطة مهام أخرى، بين من، لهذه اللجنة األخيرةوينبغي . االنتقالية المرحلة

 فترة خاللاالتفاق المنشط بشأن تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان  تنفيذ على اإلشراف

 إطالق قفو بتنفيذ كذلك أمرا كير سالفا الرئيس وأصدر. االنتقالية قبل شهور للفترة ما (8) الثمانية

زاع االتفاق المنشط بشأن تسوية الن في عليه المنصوص النحو على المؤقتة ألمنوترتيبات ا النار

 الدفاع قائد قوات أفرج الرئاسي، امتثاال لألمر. 2018 سبتمبر 27 فيفي جمهورية جنوب السودان 

في  جنيدالت إيقاف وتم. الثالثة األطراف إلى المسجلين وتم تسليمهم والمحتجزين الحرب عن أسرى

في  السودان لتحرير الشعبي جميع قادة الجيش وأُمر، السودان لتحرير الشعبي الجيش صفوف

 إلى راءاتجإلا وأدت هذه. والقيام بأعمال ثأرية شن هجمات عن لالمتناع قواتهم الحكومة بتوجيه

االتفاق المنشط بشأن  في ودانسلا وبجن في رىخألا ةنيعملا تاجھلا نبيواإلطمئنان  قةثلا دةعاستا

 تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان.

 يف النزاع تسوية بشأن المنشط االتفاق المعارضة على أحزاب صدَّقتوتأكيدًا منها اللتزامها،   .49

 في االنتقالية الوطنية الوحدة وتلتها حكومة 2018 سبتمبر في تحفظات أي دون السودان جنوب

من الترتيبات األمنية المؤقتة لوقف  من والتحقق الرصد آلية مجلس تشكيل أعيد كما. 2018 أكتوبر

ً  ذلك، فضال عن. سبتمبر 27 في إطالق النار والتحول  فإن ،المشتركة والتقييم الرصد للجنة ووفقا

 ابقس وقت في أبدت التي كانت قد، (المتحدة والواليات المتحدة والمملكة النرويج،) الترويكا دول

 لكاملا دعمها أكدت، االتفاق المنشط بشأن تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان على تحفظات

 عن بوتسوانا السابق، رئيس، موجاي فيستوس تخلى، 2018 سبتمبر في، الوقت نفس في. لالتفاق

 المشتركة. والتقييم اللجنة المنشطة للرصد رئيس منصب

 مداوالتها السودان لجنوب والتعديل للدستور الوطنية اللجنة اختتمت، السالم عملية تعزيز إطار في .50

. 2018 رنوفمب في الوطني الدستور في المنشط السالم اتفاق إلدراج دستوري تعديل مشروع بشأن

 تكليفهما تم اللتين للحدود الفنية واللجنة تم إنشاء اللجنة المستقلة لترسيم الحدود، األثناء هذه وفي

 وهي األفريقي، وقامت مجموعة الدول الخمس لالتحاد. وحدودها تالواليا عدد مسألة بمعالجة

 ديسمبر 5 إلى 1 من السودان جنوب بزيارة، أفريقيا وجنوب ورواندا ونيجيريا، وتشاد، الجزائر،

 وأُبلغت مجموعة الدول الخمس لالتحاد. جوبا في المصلحة أصحاب من بالعديد والتقت 2018

 كبيرة كمياتب وإنتاجه ترجمته سيتم الجديد االتفاق وأن التنفيذ عملية في تقدًما هناك بأن األفريقي

 مجموعة الدول الخمس لالتحاد معرفة أفضل بمحتوياته. وتعهدت لضمان البالد مستوى على لنشره

 أعقاب وفي .للجنة المستقلة للحدود أعضاء بترشيح وتعهدت السالم لعملية أفريقيا بدعم األفريقي

 الحاجة على وشددت، 2019 يناير 25 في واألمن السلم اللجنة إيجازا إلى مجلسقدمت ، الزيارة

 جدرت، ذلك على وعالوة. الحرب إلى العودة تجنب أجل من السالم اتفاق لتنفيذ متضافر دعم إلى

مجموعة ) السودان بجنوب المعنية المستوى الرفيعة المخصصة اللجنة أعضاء أن إلى اإلشارة

 استلهم وقد. 2018 نوفمبر 21 في المنشط االتفاق على وقعوا( لالتحاد األفريقيالدول الخمس 

 . السودان جنوب في السالم عملية دعم على التصميم من المقرر الواجب توقيعه

 الواليات جميع في مشاوراتها الوطني الحوار لعملية التوجيهية اللجنة استكملت على صعيد متصل، .51

 اللجنة لتعم. وباجاك أكوبو واليتي في المتمردون عليها يسيطر التي المناطق باستثناء، والمهجر

 خمسمائة يشارك أن ويتوقع. 2019 من األول الربع خالل ووطنية إقليمية مؤتمرات عقد على
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 الغزال روالية بح الكبرى، النيل أعالي في ستعقد التي المؤتمرات في، والية كل في، مندوب( 500)

 سيطري التي المناطق إلى للوصول جهودها اللجنة وواصلت. الوالية االستوائية الكبرى و الكبرى

 للجنةا أكدت وقد. المرتقبة والوطنية اإلقليمية المؤتمرات قبل وباجاك أكوبو في المتمردون عليها

 .ناجح وطني حوار إقامة أجل من األفريقي االتحاد دعم إلى الحاجة على

ببعثة مشتركة إلى  قيرياألفاضطلعت األمم المتحدة واالتحاد ، 2018أكتوبر  9إلى  7 منة رالفتفي .52

، والسيد منواأل مض السلوفمالسفير اسماعيل شرقي  عادةسجنوب السودان، شارك في رئاستها 

األمين العام لعمليات حفظ السالم. وأعربت البعثة عن تضامنها مع شعب  وكيل، جون بيار الكروا

، 2018 أكتوبر 10 وفي. تنشيطه الُمعاد لالتفاقلى ضرورة التنفيذ الكامل جنوب السودان وأكدت ع

إيجازا إلى مجلس السلم  المتحدة لألمم األمن ومجلس اإلفريقي االتحاد بين الفريق المشترك قدم

 عمد واألمن التابع لالتحاد األفريقي ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة دعا من خالله إلى تقديم

  االتفاق المنشط بشأن تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان. لتنفيذ دولي

 اررتمسا من مغرال على هنأاألمم المتحدة في جنوب السودان أفادت بعثة ، 2018 وبرتكفي أ .53

في  مباشرة، االتفاق المنشط بشأن تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان قيعتو بعد اتكتباشاال

ني في البالد تحسنا كبيرا ماأل عوضالتحسن ، 2017العدائية في ديسمبر ل األعما وقف فاقتال قخر

أشارت آلية الرصد والتحقق من الترتيبات األمنية المؤقتة لوقف إطالق النار والتحول . في حين 

وال سيما في ، التفاق وقف األعمال العدائيةنتهاكات البعض احدوث قتال، و إلى وقوع عمليات

عام بشكل  وانعدام األمن، الوحدةوواليات أكوبو وباجاك وواو المضطربة وظلت ، ياي والية نهر

لت ظالحالة اإلنسانية  إالنسبيا. وعلى الرغم من هذه التحسينات في الوضع األمني،  ينمنخفض

 .محفوفة بالمخاطر خالل فترة االستعراض

 نوبج جمهورية في العامة األمنية الحالة عن تقريرا لإليجاد المشترك الفني التقييم فريق قدم .54

 تمشيا وتقديمه التقرير هذا إعداد تم وقد. 2018 أكتوبر 22 في اإليجاد دفاع رؤساء إلى السودان

 النشر لىإ دعت التي، وحكومات اإليجاد دول لرؤساء والثالثين القمة االستثنائية الثالثة مقررات مع

 كينياو وأوغندا لتمكين السودان لواليتها محتمل استعراض وإجراء اإلقليمية، الحماية لقوة الكامل

فاق المنشط االت تنفيذ أثناء المدنيين وأمن حماية تعزيز بغية بقوات من المساهمة والصومال وجيبوتي

 مجلس ريقرا تنفيذ إطار في التعهد هذا تنفيذ وتمبشأن تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان.

 مجلس السلم واألمن موافقة الحصول على بهدف 2406/18و 2304/16 رقمي األمن لألمم المتحدة

 .سعةالمو لقوة الحماية اإلقليمية الكامل النشر لألمم المتحدة على األمن ومجلس األفريقي لالتحاد

 نمية/للت الدولية الحكومية الهيئة وحكومات دول اإلشادة برؤساء يود المؤتمر قد الخصوص، هذا في .55

يود  قد. السودان جنوب جمهورية في النزاع تسوية بشأن المنشط االتفاق إلى للتوصل اإليجاد/

 لىع التوقيع منذ لما أظهروه من قيادة السودان جنوب في المصلحة بأصحاب اإلشادة أيًضا المؤتمر

 المعارضة مجموعات ودعوتهماالتفاق المنشط بشأن تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان 

 يعوقد يود المؤتمر تشج. مسبقة شروط أي دون عليها التوقيع إلى، االتفاقية على توقع لم التي

تفاق المنشط بشأن تسوية النزاع في جمهورية جنوب اال تنفيذ على السودانية الجنوبية األطراف

 المالي لدعما تقديم على الدولي المجتمع وتشجيع من أجل تنفيذه، الموارد وتخصيص بصدق السودان

 ألطرافا جميع وقد يود المؤتمر دعوة. األمنية الترتيبات تنفيذ وخاصة، السالم لعملية والسياسي

 على قيعالتو إلىاالتفاق المنشط بشأن تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان  على الموقعة غير

 يود وقد. السالم لعملية الفرصة إعطاء أجل من العسكري االنخراط عن والتخلي السالم اتفاق

 عمد إلى الدولي، المجتمع وكذلك، عاجل بشكل اإلفريقي االتحاد في األعضاء الدول دعوة المؤتمر

 بشكل مالسال لعملية األفريقي االتحاد دعم ضمان أجل من السودان جنوب في اإلفريقي االتحاد بعثة

 األفريقي لالتحاد التابعة المستوى الرفيعة المخصصة اللجنة تشجيع أيضا يود المؤتمر وقد. فعال

وقد  .اللجنة المستقلة لترسيم الحدود خالل من الدعم ذلك في بما، السالم لعملية دعمها مواصلة على
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لجنة  قيادةل وتقديم الشكر له بوتسوانا السابق، رئيس، موجاي فيستوس يود المؤتمر اإلشادة بفخامة

لمنشطة للرصد للجنة ا فنيا رئيسا لتعيينها واإليجاد، إنشائها منذ بفعالية الرصد والتقييم المشتركة

 المتواصل للممثل بالعمل اإلشادة كذلك المؤتمر يود وقد. السرعة وجه والتقييم المشتركة على

 سهيلت مواصلة إلى اإلفريقي االتحاد مفوضية ودعوة السودان جنوب في األفريقي لالتحاد السامي

 .بواليته اضطالعه

 في ،2018يوليو  2و  1الحادية والثالثين لمؤتمر االتحاد المنعقد يومي  العادية الدورة خالل .56

 إريترياو الديمقراطية االتحادية إثيوبيا جمهوريةالمؤتمر على حكومتي  أثنى موريتانيا، نواكشوط،

. لعالقاتا وتوطيد الجوار حسن بروح تعزيز التعاونصفحة جديدة من  فتح نحواللتزامهما اإليجابي 

 ،2018 يوليو فيخطوات لتطبيع العالقات بينهما  وإرتريا إثيوبيا خطت ،هذه الروح عم وتماشيا

 عالقاتالالرحالت الجوية بين البلدين، واستعادة  عن فتح الحدود المشتركة، واستئناف أسفر مما

 ،القتصاديا التعاون، والهاتفية االتصاالتواستئناف  ،بشكل كامل السفراء مستوى على الدبلوماسية

 اإلرتيرية على البحر األحمر. موانئال حول اإلنمائي للتعاون خطة ذلك في بما

 نفسه الشهر يف الصومال مع اتفاقا إريتريا وقعت وإريتريا، إثيوبيا بين العالقات تطبيع أعقاب في .57

 التوترات إلنهاء السبيل يمهد ،2018 سبتمبر في جيبوتي ومع الدبلوماسية، العالقات الستعادة

 الحدود على الخالفات بسبب 2008 يونيو منذ بجيبوتي إريتريا عالقات ميزت التي السياسية

 على ابيةإيج آثار وإريتريا إثيوبيا بين العالقات لتطبيع كان. األحمر البحر طول على المشتركة

 إعادةو واالستقرار السالم تعزيز آفاق من وعزز األفريقي، القرن في الدول مختلف بين التعاون

 النزاع.  بعد ما مرحلة في المنطقة في والتنميةاإلعمار 

 22المنعقدين في  811 و 810 اجتماعيه رقم في واألمن، السلم مجلس رحب ،2018 نوفمبر في .58

 سيما وال، ياألفريق القرن في المستمرة اإليجابية بالتطورات إثيوبيا، أبابا، أديس في ،2018 نوفمبر

 تعاونال حول المشترك اإلعالن خالل من والصومال وإرتريا إثيوبيا وبين وإرتريا؛ إثيوبيا بين

خالل التزامهما  من وإريتريا جيبوتي بينوكذلك  ،2018 سبتمبر 5 في أسمرة في الموقع الشامل

 إريتريا ضد العقوبات لرفع( 2018) 2444 األمن مجلسالثنائي. أشاد مجلس السلم واألمن بمقرر 

كما أكد مجلس السلم واألمن مجددا طلبه من فريق . المنطقة في اإليجابية التطورات هذه على رداً 

 لتحقيق سعيا ريقي،األف لقرناالتحاد األفريقي الرفيع المستوى بالمعني بالتنفيذ تكثيف مشاركته في ا

لم سدعا مجلس ال الزخم، على الحفاظ أجل من. المنطقة في والتنمية واألمن السلم لقضايا شامل نهج

المنظمات و ،المشتركة للتنمية الحكومية والهيئة األفريقي، االتحاد بين الشراكات تعزيز إلىواألمن 

 مجلسو العربية الدول جامعةوجه الخصوص،  وعلى ،الحكومية المشتركة في شبه الجزيرة العربية

 .الخليجي التعاون

الرئيس  عقد ،2018 عام سبتمبر فيتجدر اإلشارة إلى أنه  ،وإريتريا جيبوتيبين  لعالقةبا يتعلق فيما .59

 اجتماعا فورقيأ والرئيس اإلرتيري فخامة السيد أسياس جيلة عمر إسماعيلالسيد  الجيبوتي فخامة

 ذولةالمب الجهود مواصلة أهمية على الرئيسان شدد حيث السعودية، العربية المملكة في تاريخيا

 2444 رقم قرارال الدولي األمن مجلس اعتمد ذلك، على وعالوة. بلدينال بين العالقات لتطبيع

 المشاركة على وجيبوتي إريتريا حث كما، قام بين أمور أخرى، ب ،2018 نوفمبر 14 هو( 2018)

 لةص ذي طرف أي وساطة طريق عن ذلك في بما المفقودين، الجيبوتيين المقاتلين مسألة في

 ثح ذلك، إلى باإلضافة. أخرى تفصيلية معلومات أي إتاحة على إريتريا كذلك وحث يختارونه،

 ماب سلمية بطريقة الحدودي نزاعهما لتسوية الجهود مواصلة على الطرفين الدولي األمن مجلس

 أخرى سيلةو بأي أو القضائية، التسوية أو التحكيم أو التوفيق طريق عن الدولي القانون مع يتماشى

 .، يتفقان عليهاالميثاق من 33 المادة في المحددة السلمية النزاعات لتسوية
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 اعتبارهاب األفريقي القرن شهدها التي اإليجابية للتطورات اإلقليم يود المؤتمر أن يثني على قادة قد .60

 ددامج يؤكد أن أيضا يود المؤتمر وقد. المنطقة في واالستقرار السالم توطيد نحو حاسمة خطوات

 التفاق املالك التنفيذ أجل من وإرتريا إثيوبيا بين الجارية العملية بدعم األفريقي االتحاد التزام

 إثيوبيا نبي المشترك واإلعالن وإرتريا؛ إثيوبيا بين الحدود لجنة مع وثيق بشكل والعمل الجزائر،

 ألفريقيا االتحاد في األعضاء الدول ويشجع وجيبوتي، إريتريا بين واالتفاق والصومال؛ وإرتريا

سيد الرئيس الجيبوتي فخامة ال على يثني قد يود المؤتمر أن. السالم لتعزيز المنطقة جهود دعم على

 بيعبتط والتزامهما لجهودهما يكأفور إساياسوالرئيس اإلرتري فخامة السيد  يجيل عمر إسماعيل

 وقد. يسلم بشكل الحدودية النزاعات لتسوية الجهود بين البلدين، ويدعوهما إلى مواصلة العالقات

 لمتغيرةا الديناميكيات في باستمرار المشاركة على أن يشجع مجلس السلم واألمن المؤتمر أيضايود 

 وعقد ةالمتعدد المستويات على المناقشات تكثيف إلى الحاجة على والتأكيد األفريقي القرن في

 أجل من يقاألفري القرن في والتنمية واالستقرار والتعاون واألمن السالم بشأن عليه المتفق المؤتمر

 .االتفاقيات تنفيذ نتائج وديمومة استمرارية تضمن استباقية عالقة تعزيز

 حاداالت مفوضية عقدت األفريقي، القرن في التحديات وأهمية لحجم إدراكا أنه، إلى اإلشارة تجدر .61

 وقت وفي. 2017 أكتوبر 10إلى  08 من الفترة في الخرطوم في االستراتيجي التشاور األفريقي

 اإلفريقي االتحاد مفوضية من إحاطات 2018 نوفمبر 22 تلقة مجلس السلم واألمن في الحق،

 وشدد. ريقياألف القرن في الوضع حول فريق االتحاد األفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذو

 لبحثل مناسب نهج اتباع ضمان في أفريقيا مشاركة استمرار إلى الحاجة على واألمن السلم مجلس

ً  المجلس يشجع كما. األفريقي القرن منطقة في والتنمية واألمن السالم عن د فريق االتحا أيضا

 للمشاركة يجيةاسترات لوضع خطته في االستمرار على األفريقي الرفيع المستوى بالمعني بالتنفيذ

 في ةوالهيئة الحكومية المشتركة للتنمي األفريقي االتحاد مفوضية مع والعمل األفريقي، القرن في

 .األحمر البحرفي منطقة " المشتركة المساحة" ضوء في األوسط الشرق

ع وفريق االتحاد األفريقي الرفي األفريقي االتحادمفوضية  بين التعاون مواصلةيود المؤتمر  قد .62

 القرن اءإز األفريقي االتحاداللتزام  شاملة استراتيجية وضع أجل منالمستوى المعني بالتنفيذ 

مستوى الرفيع ال األفريقي االتحادفريق  خالل من األفريقي، االتحاد مفوضية، ويشجع األفريقي

 المشتركة للتنمية، فضال عن الشركاء في الحكومية الهيئةمنطقة  مع العملعلى  ،المعني بالتنفيذ

 حثي أنالشرق األوسط نظرا " للمساحة المشتركة" في حوض البحر األحمر. قد يود المؤتمر 

أن يجري مزيدا من البحوث  لىالرفيع المستوى المعني بالتنفيذ ع األفريقي االتحادفريق 

 ترتكز قياألفري القرن في المعقدة للديناميكيات شامل نهج بشأن مقترحاتها أن من لتأكدوالمشاورات ل

 .األفريقي القرن تحديات بشأن احقيقيسيوجه نظيرا أفريقيا  به موثوق تحليل على بقوة

 الكبرى البحيرات منطقة (4

 30 اتانتخاب تنظيمب ،الديمقراطية الكونغو جمهورية في تميّز الوضع ،البحث قيد الفترة خالل .63

 يفوك شمال محافظتي في المتكررة األمنية والتحديات يبوالإ وباء على والسيطرة ،2018 ديسمبر

 مرشحا 21 ،2018 سبتمبر 3الصادر بتاريخ  حكمها فيأكدت المحكمة الدستورية . وإيتوري

. المحلية لالنتخابات 19640 و الوطنية التشريعية لالنتخابات 15355و الرئاسية، لالنتخابات

 لصلةا ذات القضايا من وغيرهاالتصويت اآللي  إدخال أدى لالنتخابات، التحضيرية األعمال وخالل

 .ةبشد الكونغوليين واالجتماعيين انقسام في صفوف األطراف السياسية الفاعلة إلى

 كاثرين السيدة مع جنب إلى جنبا واألمن، ملالس مفوض ،شرقي إسماعيل السفيرقام  السياق هذا فيو .64

 المشارك والرئيس الوسطى أفريقيا جمهوريةالرئيسة السابقة للحكومة االنتقالية في  بانزا، سامبا

للتباحث مع  ،2018 نوفمبر 10 إلى 8 من الفترة في كينشاسا إلى بزيارة ،شبكة النساء الوسيطاتلل
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السلطات، السيما الرئيس آنذاك جوزيف كابال وممثلي المعارضة حول التطورات والعملية 

 .االنتخابية، والوضع العام وإجراء االنتخابات

 مختلف وأمن التصويت، آالت استخدام مسألة معالجة من المفوضبفضل هذه البعثة، تمكن  .65

 في المرأة ومشاركة العامة، اإلعالم وسائل إلى وصولهمو الرئاسية االنتخابات في المرشحين

 ردموا من االنتخابات تمويلعلى  الكونغولية السلطاتفضال عن عزم  ،2018 ديسمبر 30 انتخابات

 .الديمقراطية الكونغو جمهورية

تفشى  لذيا بيني إقليم في سيما وال كيفو، وشمال إيتوري مقاطعتي ياألمني والصحي ف الوضع ظل .66

 من متكررةال القاتلة أحبطت الهجمات. البحث قيد الفترة خالل للقلق مصدر أكبر اإليبوال، وباء فيه

 كونغولية،ال الصحةالسلطات  قبل من ايبوال وباء على السيطرة ،المتحالفة الديمقراطية القوات قبل

 ريقياألف تحادالمراكز األفريقية لمكافحة المراض والوقاية التابعة لال من طبية بفرق مدعومةال

 األراضي من أشخاص عدة طرد أدى األمني، الوضع هذا إلى وباإلضافة .العالمية الصحة ومنظمة

 عبور نقطة عند البلدين بين الحدود على آخر إنساني وضع ظهور إلى 2018 أكتوبر في وليةجاألن

 .كاماكو

 الكونغو جمهورية في عللوض المكرس ،2018 نوفمبر 19 بتاريخ المنعقد 808خالل اجتماعه الـ  .67

 حاطاتاإل وجميع واألمن مالسل مفوض عمل نتائجب أحاط مجلس السلم واألمن علما ،الديمقراطية

 على الكونغولية السلطات المجلس هنأ وهكذا،. الديمقراطية الكونغو جمهورية في وضعال حول

 .االنتخابية بالعملية المتعلقة للتحديات المتخذة التدابير

 ديسمبر 30في  الثالثة االنتخابات لمراقبة البالد الى االنتخاباتأُوفدت المفوضية بعثة مراقبة  .68

 2019 يناير 10في  النتخابيةالوطنية المستقلة ل اللجنةالصادرة عن  المؤقتة النتائجأعلت . 2018

بنسبة  فايولو مارتنيليه  %38,57بنسبة  تشيسكيدي تشيلومبو نطوانأ فيليكس السيدعن فوز 

 المحكمةقامت  ،2019 يناير 20 فيو. % 23,84بنسبة  شادري رامازاني إيمانويل ، ثم% 34,83

 النهائية النتائج بالبت في النزاع االنتخابي، معلنة الديمقراطية، الكونغو جمهورية في الدستورية

فوز  وأكدت. 2018 ديسمبر 30والمحلية التي أجريت في  والرئاسية التشريعيةالوطنية  لالنتخابات

 24 في. مقراطيةالدي الكونغو جمهوريةليصبح رئيسا ل الرئاسية االنتخابات فيتشيسكيدي  فيليكس

 الكونغو ريةلجمهو كرئيس الدستورية اليمين تشسيكيدي فيليكس المنتخب الرئيس أدى ،2018 يناير

 أخرى، أمور ضمن فيه، شدد بيانا أصدر المفوضية رئيس أن إلى اإلشارة وتجدر. الديمقراطية

 .للبلد ةالوطني القانونية اإلجراءات إلى باللجوء سلمية، بطريقة القضايا جميع معالجة ضرورة على

 مرالمؤت وقادة رواندا، رئيس امي،كاج بولفخامة السيد  ،بين رئيس مؤتمر االتحاد مشاورات بعد .69

مجموعة تنمية الجنوب األفريقي، ُعقد اجتماع استشاري رفيع و الكبرى البحيرات لمنطقة الدولي

 رئيس كان االجتماعترأس . 2019 يناير 17في  أبابا،في أديس  فريقياأل االتحاد مقر فيالمستوى 

السوق المشتركة  من ممثليهم أو والحكومات الدول رؤساء من وعدداألفريقي بمشاركة  االتحاد

 والمجموعة االقتصادية ،تمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرىوالمؤ ،للشرق والجنوب األفريقي

لدول وسط أفريقيا، والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، والهيئة الحكومية المشتركة للتنمية، 

وجماعة شرق أفريقيا واألعضاء األفريقيين في مجلس السلم واألمن التابع لألمم المتحدة، واللجنة 

 التي دالجهو من جزًءافريقي ورئيس مفوضية االتحاد األفريقي. كانت المبادرة الثالثة لالتحاد األ

 نغوالكو جمهوريةوشعب  السياسية األطراف لمساعدة القاري، التضامن في إطار أفريقيا، تقودها

سبق . دهمبال في واالستقرار السالم على والحفاظ بنجاح االنتخابية العملية إنهاء على الديمقراطية

 لديمقراطيةا الكونغو جمهورية في االنتخابية العمليةب المعني المستوى الرفيع االستشاري االجتماع

 أديس في ،2019 يناير 17في  الثالثة المزدوجة لمجموعة تنمية الجنوب األفريقي قمةال اجتماع

 .الديمقراطية الكونغو جمهورية بشأن إثيوبيا، أبابا،
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 أصحاب جميع تشجع مرضية ظروف ظل في لالنتخابات بالتنظيم السلمييود المؤتمر أن يرحب  قد .70

 واألمنالسلم  لتعزيز معا والعمل الوطنية للمصالح األولويةعلى منح  الكونغولية المصلحة

يهنئ  يود المؤتمر أن قد. بلدهم في االقتصادية التنمية في االجتماعي االلتزام وكذلك واالستقرار،

 على ثنييو الديمقراطية الكونغو لجمهورية رئيسا انتخابه على تشيسيكيدي فيليكس السيدفخامة 

شد ينا أن أيضا يود المؤتمر وقد. للسلطة التداول السلمي أجل من الديمقراطية الكونغو جمهورية

 لكونغوا جمهورية في الجديدة السلطات دعم الدولي والمجتمعالدول األعضاء فيال االتحاد األفريقي 

 لىإ طلبها كرري أنالمؤتمر  \يود وقد. البلد سيادة احترام استمرار على التأكيد مع ةالديمقراطي

العقوبات المروضة على بعض المسؤولين السياسيين  الفور على يرفع أن األوروبي االتحاد

 .الكونغوليين

 سلحةالم الجماعات بين باالشتباكات يتسم الوسطى أفريقيا جمهورية في العام الوضع يزال ال .71

 والوط. موظفي العمل اإلنساني والممتلكات عن فضال السالم،وقوات حفظ  السكان على والهجمات

 خالل نم الوسطى، أفريقيا جمهورية جهود دعم األفريقي االتحاد واصل ،المشمولة بالتقرير الفترة

 انغيب المفوضية رئيس زار. الوسطى أفريقيا جمهورية في والمصالحة للسالم األفريقية المبادرة

 طى،الوس أفريقيا جمهورية وشعب حكومة مع االفريقي االتحادلتأكيد تضامن  2018 سبتمبر 18 في

 عم التعاونب واألمن، السالمإحالل  أجل من الالزم الدعم تقديم في الستمرارعزمه على ا عن فضال

 .المتحدة األمم ذلك في بما المعنية، األخرى الدولية الفاعلة الجهات

 نوفمبر 15 الحادث الذي وقع يوم ذلك في بما االستعراض، قيد الفترة خالل العديدة الحوادثأثارت  .72

ضجة  األقل، على وفاة حالة 60 عن وقوع مؤكدة غير أنباء مع ألينداو، في النازحين ضد ،2018

 .البلد في النطاق واسعة وإدانة الكاثوليكي المجتمع داخل

 ،2019 يناير 10 إلى 8 من واألمن، السلم مفوض شرقي،إسماعيل  السفير ترأس ذلك، غضون في .73

 مثلوني وزراء فضال عن السالم، حفظ لألمم المتحدة لعمليات العام األمين وكيل مع مشتركة بعثة

 بما طى،الوس أفريقيا جمهورية في العليا السلطات مع أجريت التي المشاورات عقب. المنطقة بلدان

 الوسطى أفريقيا حكومة بين مباشر حوار تنظيم على االتفاق تم الجمهورية، رئيس ذلك في

 الخرطوم، في المتحدة، األمم من وبدعم األفريقي االتحاد رعاية تحت المسلحة، والجماعات

 قادة وبحضور شرقي، إسماعيل المفوض برئاسة الحوار، انتهى. 2019 يناير 24 في السودان،

 بانغي، في 2019 فبراير 6 في اتفاق على الطرفين بتوقيع والحكومة، المسلحة الجماعات جميع

 .الوسطى أفريقيا جمهورية

 فريقياأ جمهورية في والمصالحة للسلم األفريقية المبادرة اجتماع بنتائج أن يرحب المؤتمر يود قد .74

 والمالي يالماد الدعم توفير على والشركاء اإلقليم وبلدان المفوضية يشجع أن ينبغي كما. الوسطى

 ن يدعوأ المؤتمر يود قد ذلك، على عالوة. األفريقية أيضا وللمبادرة الخرطوم، في السياسي للحوار

 باحترام وااللتزام أخرى اعتبارات فوق أي بالدهم وضع مصلحة إلى المصلحة أصحاب جميع

 ستقرارواال واألمن السلم الستعادة فريدة فرصة يمثل الحوار هذا أن مع إدراك الحوار، نتائج وتنفيذ

 لسالم،ا المتحدة لبناء األمم لجنة تبذلها التي بالجهود أن يعترف أيضا المؤتمر يود قد. البالد في

 لوسطى،ا أفريقيا جمهورية في المتحدة األمم لتشكيلة بوصفها رئيسا المغربية، المملكة والسيما

 مهوريةج تشكيلة شؤون توجيه تواصل التي الميدانية، البعثات ذلك في بما مبادراتها، من كجزء

 معوالمجت األفريقي االتحاد في األعضاء أن تدعو الدول أيضا المؤتمر يود قد. الوسطى أفريقيا

 .الوسطى أفريقيا جمهورية في السالم وبناء الوطني االنتعاش وتعزيز دعم إلى الدولي

 يومي قياألفري االتحاد قمةل والثالثين الحادية الدورة انعقاد منذ ،بوروندي في السياسي الوضع ظل .75

 جهوده تابع الذي األفريقي لالتحاد قلق مصدر موريتانيا، نواكشوط، في ،2018 يوليو 2 و 1

 ارالحو إلنجاح بحث طريقة بهدف البوروندية األطراف دعمل ،أفريقيا شرق مجموعة مع بالتعاون
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 ونديةالبورالفاعلة  الجهات جميع المفوضية رئيس حث الصدد، هذا وفي. ةالمستمر الجمود حالة بعد

 لوحيدا السبيل هو الشامل الحوار أن على وشدد. الراهنة الحالة تتطلبها التي الوفاق روحب للتحلي

 .مستدام نحو على الراهنة التحديات على التغلب من بوروندي يمّكنس الذي

 انزا،ب سامبا كاثرين ومعالي شرقي، إسماعيل السفير واألمن، السلم مفوض قام السياق، هذا في .76

 7 إلى 5 من بوروندي بزيارة الوسطى، أفريقيا جمهورية في االنتقالية للعملية السابقة الرئيسة

 في ديبورون لمساعدة األفريقي لالتحاد والوسائل المتاحة السبل أفضل الستكشاف ،2018 نوفمبر

 .2020 في إجراؤها المقرر لالنتخابات التحضير

 في ياإفريق شرق لمجموعة قمة بوروندي، أزمة في الوسيط موسيفيني، ريييو الرئيس فخامة عقد .77

 ومع. االجتماع في مشاركا المفوضية رئيس وكان. الشامل الحوار قضية لمعالجة ،2018 ديسمبر

 .القانوني النصاب بلوغ عدم بسبب النهاية في االجتماع يتم عقد لم ذلك،

 يطالوس بصفته موسيفيني، يوري للرئيس تقديره عن يعرب أن أخرى، مرة المؤتمر، يود قد .78

 ودي قد. جهودهما على البوروندية، بين األطراف الحوار ميسر مكابا، بنيامين السابق والرئيس

 يةالبوروند األطراف لمساعدة اللتين تم إظهارهما وااللتزام المثابرة على يثني أن المؤتمر أيضا

 نتخاباتا لتنظيم طريق خارطة على واالتفاق بلدهم في السائدة للحالة ودائم توافقي حل إيجاد على

 .2020 في مصداقية ذات

ً  يحيط أن المؤتمر يود قد ذلك، على عالوة .79  ألفريقي،ا االتحاد مفوضية رئيس عن الصادر بالبيان علما

ً  ،2018 ديسمبر 2 في محمد، فقي موسى معالي  إلى" المعنيين المصلحة أصحاب جميع" داعيا

 حثالب تعقيد شأنها من التي ،"القضائية" اإلجراءات ذلك في بما إجراءات، أي اتخاذ عن االمتناع

 لو تىح بشكل عام، مستقراً  بقي الوضع بأن التذكير ينبغي األمني، المستوى على. لألزمة حل عن

 .وسياسي إعالمي ما يكفي من حيز منح بعد يتم لم

 تدريجية عودة هناك أن إلى اإلشارة تجدر االقتصادية، واالجتماعية اإلنسانية المستويات على .80

ً  والنازحين لالجئين  رغم نسبي،ال االستقرار ارتفاع بسبب البالد، في السلطات إشراف تحت داخليا

 الغذائي ألمنا وانعدام االقتصادي الركود بسبب تفاقمت التي تحديات إنسانية تواجه تزال ال البالد أن

 ندوتا مخيمي من طوعا بورونديا 1034 ترحيل تم ،2018 سبتمبر 12 وفي. المالريا ووباء

 رويغي، قاطعةم في في غيزورو التنزانية - البوروندية الحدود يعبرون الذين تنزانيا في ومتينديري

 .رويغي مقاطعة من جميعهم امرأة، 511 و رجالً  523 من تتألف أسرة 298 تضم حيث

 والسيما ،لالنتخابات التحضيرية العملية في الشروع على بوروندي بحكومة يشيد أن المؤتمر يود قد .81

 البوروندي، اإلنتخابات لقانون وفقا ،2018 أغسطس 31 في مستقلة لإلنتخابات وطنية لجنة إنشاء

الذي  والمصالحة للسلم أروشا التفاق وفقا عضوا، 13 من والمصالحة تتألف لتقصي الحقائق ولجنة

 الذي بالبيان يرحب أن أيضا المؤتمر يود قد الصدد، هذا وفي. 2000 أغسطس 28 في تم توقيعه

 مع حث ،2020الرئاسية المقررة في  لالنتخابات الترشح بعدم نكورونزيزا بيير الرئيس به أدلى

 مؤتمرال يود قد. المقبلة االنتخابات سير حسن أجل من معا العمل على السياسية واألحزاب الحكومة

 ةبغي بوروندي، على فرضها التي العقوبات رفع أجل من األوروبي االتحاد إلى دعوته يجدد أن

 .البلد في االقتصادي - االجتماعي االنتعاش أمام الفرصة تهيئة

 غرب أفريقيا والساحل (5

 مؤسسات لشل إلى أدت ومؤسسية سياسية أزمة في بيساو غينيا دخلت االستعراض، قيد الفترة خالل .82

 يساوب غينيا سجلت الشعبي الوطني. المجلس ذلك في بما للحكومة، الطبيعي العمل وسير البلد

 بيساو طريق وخارطة 2016 أكتوبر في الصادر كوناكري اتفاق بتنفيذ يتعلق فيما إيجابية تطورات
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 ومجموعة الخمسة أفريقيا، غرب لدول االقتصادية المجموعة بذلتها التي أفضت الجهود. 2016

وجماعة البلدان الناطقة باللغة  أفريقيا، غرب لدول االقتصادية والمجموعة األفريقي، االتحاد)

 حةالمصل وأصحاب عام بشكل الدولي والمجتمع ،(المتحدة واألمم األوروبي، واالتحاد البرتغالية،

 القمة اللخ توجو، لومي، في توافق في اآلراء إلى التوصل من تمكنوا الذين الوطنيين السياسيين

 يف المنعقدة أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة وحكومات دول لرؤساء والخمسين الثالثة

 ةحكوم وتشكيل يحظى بتوافق اآلراء، وزراء رئيس تعيين إلى الجهود هذه أدت وقد. 2018 يوليو

 لجنةال رئيس وتعيين التشريعية؛ إلجراء االنتخابات كموعد 2018 نوفمبر 18 على واالتفاق شاملة،

 خطة لىع والموافقة طبيعي بشكل للعمل المجلس الشعبي الوطني فتح وإعادة لالنتخابات، الوطنية

 .وميزانية الحكومة

 البعثة جرت. 2018 يوليو 28 و 27 يومي بيساو غينيا إلى ميدانية بعثة مجلس السلم واألمن أجرى .83

 القرار ماوالسي بيساو، غينيا في الوضع بشأن مجلس السلم واألمن قرارات مختلف تنفيذ إطار في

 لتقصي كبعثة الزيارة أجريت. 2017 يوليو 11 في أبابا أديس في المنعقدة 699الـ جلسته في المعتمد

 رصةالف مجلس السلم واألمن استغل كما. أرض الواقع على مباشرة معلومات على للحصول الحقائق

 شريعيةالت لالنتخابات التحضير في وشعبا حكومة بيساو غينيا مع والتضامن الدعم عن لإلعراب

 .2018 نوفمبر 18 في إجراؤها المقرر من كان التي

 خالل. أفريقيا غرب في جولته من كجزء ،2018 أكتوبر 5 في بيساو غينيا المفوضية رئيس زار .84

 المصلحة أصحاب جميع ضمان على خاللها شدد حكوميين بمسؤولين الرئيس التقى الزيارة،

الالزمة التي تتميز  للشروط وفقا 2018 نوفمبر 18 في البرلمانية االنتخابات إجراء ضرورة

 .البلد في تحققت التي المكاسب تعزيز أجل من والمصداقية، والحرية بالشفافية

 لم 2018 نوفمبر 18 في إجراؤها المقرر من كان التي التشريعية االنتخابات أن إلى اإلشارة تجدر .85

 حول لسياسيةا والنزاعات اللوجستية للصعوبات نظرا الناخبين تسجيل عملية في التأخر بسبب تُجر

 .2019 مارس في التشريعية االنتخابات إجراء المقرر ومن. التسجيل عملية

 إن. ضاالستعرا قيد الفترة خالل هادئة بيساو، العاصمة في سيما ال البلد، في األمنية الحالة ظلت .86

 صالحإ في المحدود والتقدم للبلد، السياسية األزمة خالل األمن قوات جانب من فيه المشكوك الحياد

ضرب  في والمهمشة المهملة المسلحة القوات تسبب احتمال في المتمثل والخطر األمن، قطاع

 يف أفريقيا غرب لدول اإلقتصادية المجموعة جددت. سريعة معالجة إلى حاجة في البلد، استقرار

 والية توجو، لومي، في 2018 يوليو في المنعقدة والحكومات الدول لرؤساء والخمسين الثالثة قمتها

 ديسمبر 31 إلى 2018 يوليو 1 من أفريقيا في غينيا بيساو غرب لدول اإلقتصادية بعثة المجموعة

2018. 

 عن أسفرت والتي االستعراض قيد الفترة خالل حدثت التي اإليجابية التطورات من الرغم على .87

 يتعين التي التحديات من العديد هناك يزال ال ،2016 كوناكري التفاق الرئيسية األحكام بعض تنفيذ

 شأنب االنشغاالت وتشمل. بيساو غينيا في دائمين واستقرار سالم تحقيق أجل من لها التصدي

 الحة،والمص واألمن؛ الدفاع قطاع وإصالح الدستور؛ وإصالح التشريعية؛ لالنتخابات االستعدادات

 .واالجتماعي االقتصادي االنتعاش عن فضال

 ادةبقي بيساو غينيا في الجارية الجهود دعم المؤتمر يود قد أعاله، المذكور السياق إلى بالنظر .88

 رئيس كوندي، ألفا فخامة بقيادة الوساطة وعملية أفريقيا غرب لدول اإلقتصادية المجموعة

 ةمواصل على وعزمه األفريقي االتحاد استعداد المصلحة أصحاب لجميع ويؤكد غينيا، جمهورية

 قد. لتشريعيةا لالنتخابات التحضير مع حاليا، تواجهها التي التحديات على للتغلب بيساو غينيا دعم

 واعدلق مدونة اعتماد وكفالة وضع على بيساو غينيا في واألطراف الحكومة تشجيع المؤتمر يود
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 ألفريقي،ا لالتحاد الصلة ذات والصكوك المشتركة إلى القيم االنتخابات أن تستند لضمان السلوك

 أن لمؤتمرا يود قد ذلك، على عالوة. والحكم واالنتخابات للديمقراطية األفريقي الميثاق ذلك في بما

 يدعو أنو المقررة، االنتخابات تنظيم لدعمهم والثنائيين األطراف المتعددي الشركاء بجميع يشيد

 ديمتق مواصلة إلى أوسععلى نطاق  الدولي والمجتمع األفريقي االتحاد في األعضاء الدول جميع

 يود قد .الديمقراطي الهامة للبناء هذه المرحلة في بيساو غينيا إلى الالزم والمالي اللوجستي الدعم

تضطلع به بعثة المجموعة اإلقتصادية لدول غرب أفريقيا  الذي الهام بالدور يشيد أن أيضا المؤتمر

 التي الماليةو التشغيلية الصعوبات من الرغم على البلد في االستقرار لتحقيق في غينيا بيساو

 حين إلى البعثة، عمليات استدامة أجل من المالي الدعم مواصلة ضرورة على والتأكيد تواجهها،

 .الوطنية األمن لقوات الالزمة القدرات تحقيق

 عن لمنبثقا مالي، في والمصالحة السلم اتفاق تنفيذ عليه يهيمن مالي في السياسي الوضع يزال ال .89

 22 في قة،المواف سيما وال المذكور، االتفاق تنفيذ في تقدم تم إحراز السياق، هذا في. الجزائر عملية

 والية فترة مدد الذي األساسي القانون على مشروع مجلس األمة في مالي قبل من ،2018 نوفمبر

 أوصى التي والمؤسسية الدستورية اإلصالحات العتماد الطريق ومهد أشهر 6 لمدة المجلس أعضاء

 يةتحقيق العمل إلى والسعي اإلدماج، وإعادة والتسريح السالح نزع عملية واستمرار االتفاق، بها

 12 و يوليو 29 في أجريت قد الرئاسية االنتخابات أن إلى اإلشارة وتجدر. وغيرها االنتخابية

 %67 ةبنسب كيتا بوبكر الحالي الرئيس انتخاب تم الحق وقت في. التوالي على ،2018 أغسطس

 .األصوات من

 لمؤسسيا الهيكل تنفيذ السيما العملية، هذه في لها التصدي يتعين تحديات هناك تزال ال ذلك، مع .90

 ابيةاإلره الهجمات وتزايد الدستور، تعديل تأجيل بسبب تأخر الذي للبلد، الجديد والدستوري

 الرغم ىعل. ودوساك وغيرها فوالنيس وبين ودوجون، فوالنيس بين الطائفي والعنف واالغتياالت،

 علوض والشرق الوسط من كل في بارزة مبادرة اآلن حتى توجد ال الضحايا، من الكبير العدد من

 حل بهدف مشاوراتها تواصل االتفاق أطراف أن إلى اإلشارة المهم من. الطائفية لالشتباكات حد

 .االتفاق تنفيذ في العالقة القضايا

 سيماالالوضع األمني،  في تدهورا األفريقية القارة من الجزء هذا يشهد ،الساحل بمنطقة يتعلق فيما .91

قيد  الفترة خالل شهدت فاسو بوركينا أن إلى اإلشارة وتجدر. فاسو وبوركينا والنيجر مالي في

 عدد وقوع في تسببت إرهابية، جماعات نفذتها هجمات عدة عقب األمن انعدام االستعراض زيادة

 .الضحايا من كبير

 موعةلمج المشتركة القوة تفعيل إلى الرامية الجهود في األفريقي االتحاد يساهم اإلطار، هذا وفي .92

 إطالق القوة ذلك في بما المجال، هذا في تقدم إحراز تم الصدد، هذا وفي. الخمسة دول الساحل

 المناطق في ،2018 يوليو إلى 2017 نوفمبر من مشتركة بشكل فعلي، عمليات لعدة المشتركة

شكل تسير ب المشتركة القوة أن إلى اإلشارة تجدر. اإلرهابية الجماعات عمل حرية لتقييد الحدودية

 موالدع والمعدات المستدام، التمويل انعدام إلى جزئيا ذلك ويرجع الكامل، التشغيل نحو بطيئ

 يقيتنس مؤتمر ُعقد المشتركة، والقوة الخمسة الساحل لبلدان الموارد تعبئة أجل ومن. اللوجستي

 لبلدان مجموعة 2021 - 2019 األولوية ذات االستثمارات برنامج لتمويل والمانحين للشركاء

 في األعضاء الدول فيه شاركت ،2018 ديسمبر 6 في موريتانيا، نواكشوط، في الساحل الخمسة،

. مفوضيةال رئيس عن نيابة شرقي، إسماعيل واألمن، السلم مفوض إلى باإلضافة األفريقي، االتحاد

 التي الخمسة الساحل دول لمجموعة المشتركة القوة لدعم يورو مليون 414 بتقديم المؤتمر تعهد

 .2017 في أنشأت

 حول أبابا أديس في اجتماعا ،2018 سبتمبر 10 في األفريقي االتحاد مفوضية نظمت جانبها، من .93

 االتحاد ةاستراتيجي باعتماد االجتماع واختُتم. الساحل لمنطقة األفريقي االتحاد استراتيجية مراجعة
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 والمادي والفني السياسي تقديم الدعم اإلفريقي االتحاد يواصل. الساحل لمنطقة المنقحة األفريقي

 عملية من كجزء اإلقليمي األمن في أيضا والمساهمة الخمسة، الساحل للقوة المشتركة لدول

 مشاريع ودعم المنطقة، في العنيف لتطرفوا التطرف منع حملة في والمشاركة نواكشوط،

 في احلالس استراتيجيات تنسيق في فضال عن المشاركة األمن، قطاع وبرنامج إصالح الالمركزية

 .الوزاري التنسيق منبر إطار

 تماعاالج المفوضية نظمت الساحل، منطقة ألمن اإلقليمية اآللية تعزيز إطار وفي ذلك، على عالوة .94

. 2018 نوفمبر 27 و 26 يومي واجادوجو، في الوزاري المستوى على نواكشوط لعملية الخامس

 رئيس نتعيي ذلك في بما نواكشوط، عملية تنشيط إلعادة تدابير عدة اعتماد على المشاركون اتفق

 كل االستخبارات أجهزة لرؤساء اجتماع وعقد سنوي، وزاري اجتماع وتنظيم بالتناوب، سنوي

 .بعثة االتحاد األفريقي المعنية بمالي ومنطقة الساحل رعاية تحت أشهر ثالثة

 جمهوريةل رئيسا انتخابه على كايتا بوباكار الرئيس فخامة يهنئ أن يود المؤتمر قد اإلطار، هذا في .95

 اركةوالمش العملية، بهذه والتعجيل االتفاق تنفيذ مواصلة على المالية األطراف وتشجيع مالي،

 حاتباإلصال فيما يتعلق ممكن في اآلراء توافق أوسع إلى تحقيق والسعي الحوار في بإخالص

 بشدة نيدي أن أيضا قد يود المؤتمر. مالي في النزاع تجدد لتجنب المتوخاة والمؤسسية الدستورية

 يةالرام جهودها مواصلة على المفوضية يشجع وأن فاسو بوركينا في األخيرة اإلرهابية الهجمات

 شركاء،وال المنطقة بلدان مع الوثيق بالتعاون الساحل، منطقة في األمني الوضع هشاشة معالجة إلى

 المجتمع ىإل نداءه يجدد أن يود المؤتمر قد .الجذرية بفعالية لألسباب التصدي طريق عن ذلك في بما

 م بهاتم االلتزا التي بالتعهدات والوفاء الخمسة، الساحل دول لمجموعة المشتركة القوة لدعم الدولي

يز تعز إلى والدعوة واجادوجو في الوزاري االجتماع لتنظيم بالمفوضية واإلشادة نواكشوط، في

 نواكشوط عملية خالل من الساحل في والتنمية األمن دعم إلى الرامية الجهود بين التآزر أوجه

 ومواجهة القدرات لبناء الدعم تقديم في األفريقية الدول مساهمات وتقدير الوزاري، التنسيق ومنبر

 الدعم زيادة إلى يدعو أن يود المؤتمر أيضا قد. الساحل منطقة في والمتطرفين اإلرهابيين

 تفعيلال نحو األفريقي االتحاد ومفوضية األفريقي االتحاد في األعضاء الدول من االستراتيجي

 .فعال بشكل المنطقة في العنيف والتطرف اإلرهاب الخمسة لمكافحة دول الساحل لقوة الكامل

  واألمن األفريقية للسلم المنظومة تنفيذ إطار في المواضيعية المسائل باء.

 السياسات المتعلقة بإعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعاتمسائل  (1

 والثالثين الحادية العادية الدورة خالل Assembly/AU/Dec.710(XXXI) المقرر اعتماد بعد .96

 إلعادة اإلفريقي االتحاد مركز إنشاء بشأن ،2018 يوليو في ،موريتانيا نواكشوط، في المنعقدة

 قامت ،العربية مصر جمهورية ستضيفهست الذيفي مرحلة ما بعد النزاعات  والتنمية اإلعمار

 وريةجمه مع بالتشاور ،المفوضية قامت. قيد االستعراض الفترة خالل مبادرات عدةب المفوضية

 وهي ريقي،فاأل االتحاد للوائح ونظم وفقا ،المقر اتفاقية على األخيرة اللمسات بوضع العربية، مصر

 العملية هذه تتضمن. المركز نشاءإل خرىاأل جوانبالو هيكلالو واليةال واستكمال وضع بصدد

. فريقياأل التحادالمعنية ل سياسةصنع ال أجهزة قبل من لبحثها شاملة وفنية مالية متطلبات وضع

المعني بإعادة  داراتإلا بين أن يزيد المركز تعزيز جهود فريق العمل المشترك ومن المتوقع

 فمختل تنسيق جهود يضمن ذيلوااإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في المفوضية، 
 إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعاتبشأن قضايا  مفوضية االتحاد األفريقي إدارات

 في أفريقيا.

ة بإعادة اإلعمار والتنمي المعني اإلدارات بين المشترك العمل فريق إطار في التشاور عمليات بعد .97

 يةاتسياس وثائق ثالثتم إعداد وإصدار  ،2018 مارس في بدأت والتيفي مرحلة ما بعد النزاعات، 
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 شأنب سنوات خمس مدته النتائج إلى يستند عمل إطار أبابا؛ أديس في 2018 نوفمبر 20 في رئيسية
 التحادا سياسة لتنفيذ التوجيهية ومذكرة المبادئ إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات،

 لمشاريعا تنفيذ بشأن سياسات وموجز النزاعات، بعد ما فترة في والتنمية اإلعمار إلعادة األفريقي
 .الصومال من المستفادة الدروس: األثر السريعة

 إلى 23 نم الجابون، ليبرفيل، في أفريقيا وسط لدول االقتصادية مع المجموعة المفوضية اجتمعت .98

 قياأفري وسط لدول االقتصادية المجموعة واستراتيجية سياسة مشروع لمناقشة ،2018 أكتوبر 25

 تحليل هو العمل جلسة من الهدف كان. إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات حول

 للمجموعة واستراتيجية إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات سياسة مشروع

 لراميةا التوصيات من سلسلة االجتماع اعتمد المناقشات، ختام في. أفريقيا وسط لدول االقتصادية

 الوثائق هذه استكمال وسيساهم. 2019 في واعتمادها الوثائق استكمال عملية إطالق إعادة إلى

 لمجموعةا إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في إقليم تدخالت زيادة في كبير بشكل

 .االنتكاس ومنع السالم تعزيز وبالتالي أفريقيا، وسط لدول االقتصادية

 ،2015 أغسطس في االتفاق المتعلق بحل النزاع في جمهورية جنوب السودان أنّ  ولعلكم تذكرون .99

 الدعم موتقدي الموارد تعبئة بينها، من. غة األهميةلبا المسؤوليات من مجموعة المفوضيةقد أسند إلى 

 والمصالحة، االنتقالية، والعدالة اإلنسانية، والمساعدة واألمن، الحكم قطاعي إلصالحات

االتفاق المتعلق بحل النزاع في  في 2018 سبتمبر في المهام هذه التأكيد على تم. واالستشفاء

 ةالرئيسي الجوانب في األفريقي االتحاد دور والذي جدد التأكيد على جمهورية جنوب السودان،

 .التنفيذ لعملية المفوضية دعم وحتمية لالتفاق

 فريق امق االنتقالية، المرحلة قبل بما المتعلقة األنشطة في مؤخرا ونظرا للبدء سبق، ما ضوء في .100

اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد  بإعادة والمعني األفريقي لالتحاد اإلدارات بين المشترك العمل

. 2018 نوفمبر 9 إلى 7 من السودان، جنوب جوبا، إلى أيام ثالثة لمدة استشارية النزاعات، ببعثة

 تحديد نفضال ع األفريقي، االتحاد مسؤولية مجاالت وتحديد مناقشة هو للبعثة الرئيسي الهدف كان

فاق المتعلق لالت الفعال التنفيذ أجل من إلى تحقيقهاالسعي  للمفوضية يمكن التي األخرى األولويات

. لسودانا جنوب في المستدامين والتنمية السالم الستعادة بحل النزاع في جمهورية جنوب السودان،

 ألفريقيا االتحاد بعثة قوة نقاط السيما الواقع، أرض على األفريقي االتحاد قدرات البعثة حددت كما

 يذتنف تعزيز في المساهمة شأنها من التي األفريقي االتحاد تدخل ومجاالت السودان، جنوب في

 .المعاد تنشيطه االتفاق

 ،2017 مارس في األفريقي السلم واألمن لالتحاد مجلس المقدم إلى جامبيا حكومة بطلب عمالً  .101

 قامت ،2017 يونيو 15 في المنعقدة السلم واألمن لمجلس 695الـ الجلسة توجيهات على وبناءً 

من لمتكون ااألفريقي  لالتحاد الفني الدعم فريق من األولى الدفعة بنشر األفريقي االتحاد مفوضية

 في مجال إصالح كبير المستشارين الدفعة تضم. 2018 سبتمبر نهاية في جامبيا إلى عشر أعضاء

 ،السياسات تطوير ومستشار في مجال الخطط، – السياسات في مجال تطوير ومستشار الدفاع،

 الموظفين، شؤون تنظيم وإدارة في ومستشار المدني، العسكري مجال التعاون في مستشارو

 ديسمبر 12 في األفريقي االتحاد مفوضية نشرت وبالمثل،. والتدريب مجال العمليات في ومستشار

ي مجال ف وخبير القانون؛ سيادة مجال في كبير خبراء: وهما الفريق، من إضافيين عضوين ،2018

 أوسيانو يمعال الرئيس، نائب استقبل المناسبتين، كلتا وفي(. اإلنسان حقوق لجنة) اإلنسان حقوق

 نع األفريقي المألف من عشر أعضاء إلى جامبيا، نيابة لالتحاد الفني الدعم فريق أعضاء داربوي،

 .الحكومة

 إلى أعضاء ةمن عشر المتكوناألفريقي  لالتحاد الفني الدعم لفريق العسكريين المستشارين دمج تم .102

 في فاعالد أركان ورئيس الدفاع، لوزارة الدائم السكرتير القومي، األمن مستشار مكاتب في جامبيا
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ومون يق المثال، سبيل على. فعال بشكل بمهامهم باالضطالع ويقومون الجامبية، المسلحة القوات

 اتالقو مع اشتركوا وقد. والتدريب العمليات برامج تطوير في الجامبية المسلحة القوات بدعم

تحسين  ىعل جامبيا لمساعدة والعسكري المدني للتعاون قوية استراتيجية الجامبية لوضع المسلحة

 قدف ذلك، على عالوة. القانون لسيادة كمؤسسة الجيش في الجمهور ثقة واستعادة جيشها صورة

 يغةالص لوضع" القومي األمن مستشار"مكتب  في المصلحة أصحاب المتعدد للفريق قدموا الدعم

. 2018 أكتوبر في صدقت على السياسة وطنية عمل ورشة وتنظيم الوطني األمن لسياسة النهائية

 في آخرين أعضاء مع بالشراكة العسكريون، المستشارون سيقوم الوطني، األمن خطة اعتماد وبعد

في  الوطني األمن مستشار مكتب فريق المستشارين الدوليين في مجال إصالح قطاع األمن، بدعم

 سياسة فعيللت الالزمة والخطوات للبلد االستراتيجية الرؤية لتحديد الوطني األمن ستراتيجيةا وضع

 .الوطني األمن

هناك وبحماس.  فريق االتحاد األفريقي لتقديم الدعم الفني إلى جامبيا عملية نشراحتضنت الحكومة  .103

 مساعدةل لتقديم الدعم الفني إلى جامبيا تحاد األفريقيأن تؤدي عملية فريق اال توقعات كبيرة في

لحقيقة لجنة ا وتفعيلوإضفاء الطابع المهني على  مؤسسات القطاع األمني عادة تنظيمإلى إ الحكومة

على تلبية احتياجات األمن والعدالة وحقوق اإلنسان وسيادة القانون والمصالحة حتى تكون قادرة 

 للشعب الجامبي 

ية للتقدم المحرز في توطيد الديمقراطجامبيا حكومة يود المؤتمر أن يثني على في ضوء ما سبق، قد  .104

المفوضية  يشجعأن  المؤتمر كذلك يود. وقد 2017يناير والحكم الرشيد بعد المرحلة االنتقالية في 

 خرىليات األالتحاد األفريقي لتقديم الدعم الفني واآل فريقمن خالل  لجامبيا دعمهاعلى مواصلة 

 . إلى جامبيا

 تغيرات بيئية أسهمت في النزاع في المنطقة حوض بحيرة تشاد، شهد ستعراضالالفترة قيد اخالل  .105

الذي اختفاء المياه قد ساعد وتقريبا.  %90البحيرة بنسبة  وانكماشإلى اتساع نطاق التصحر  وأدت

ً وموردًا مهًما كان  بوكو حرام في  جماعة األشخاص في تعزيز صعود لبقاء الماليين من أساسيا

وحشية ال األساليب ونشر، للتجنيد لبناء قاعدتها انكماش البحيرة بوكو حرامجماعة  تستغلالمنطقة. 

من االختطاف واالستعباد الجنسي والقتل والنهب لترويع السكان. تجدر اإلشارة إلى أن الدورة 

يونيو  25خالل الفترة من موريتانيا ، في نواكشوط المنعقدة حاداالت لمؤتمرالعادية الحادية والثالثين 

العمل المشترك المتعدد  فريق رحبت بالتقدم والمكاسب التي سجلتها، 2018يوليو  2إلى إلى 

ة ولجنالجنسيات ضد جماعة بوكو حرام اإلرهابية وأثنت على جهود مفوضية االتحاد األفريقي 

ن أجل عاش والمرونة متة إقليمية لتحقيق االستقرار واإلنفي وضع استراتيجي حوض بحيرة تشاد

 بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد. منتثبيت المناطق المتضررة 

بوكو حرام ومعالجة أسبابها الجذرية، مثل التخلف والفقر وتغير جماعة آثار أزمة  من أجل إنهاء .106

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المفوضية بالتعاون مع  ،حوض بحيرة تشاد لجنة ، عقدتالمناخ

عتمدت احيث ، 2018أغسطس  30في أبوجا في مؤتمرا وزاريا بما في ذلك الشركاء اآلخرين، 

بحيرة  حوض في مناطق والقدرة على التصدياستراتيجية إقليمية لتحقيق االستقرار واالنتعاش 

، من بين أمور أخرى، 2349من مع قرار مجلس األ تمشيا انعقد الذي ز المؤتمر الوزاريتشاد. عزّ 

 لحوض.ا مياه الجهود الجارية التي تبذلها المنطقة لضمان تنشيط بحيرة تشاد من خالل مبادرة نقل

، 2018ديسمبر  5في  المنعقد 816 خالل اجتماعه الـ، من جانبه، أيد مجلس السلم واألمن .107

اإلستراتيجية  فيذفي تنشكل كبير على التعجيل بوحث لجنة حوض بحيرة تشاد االستراتيجية اإلقليمية 

ترك العمل المش فريق  حققها بالمكاسب التي قد يتضرر، في هذامشيراً إلى أن المزيد من التأخير 

أخرى شهرا  12 العمل المشترك لمدةفريق  تجديد واليةكذلك في المنطقة و المتعدد الجنسيات

 لجنةعلى مواصلة دعم  المفوضية حث مجلس السلم واألمن. كما 2019يناير  31اعتباًرا من 
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عاملها تمن خالل توسيع نطاق ، في تنفيذ استراتيجية االستقرار اإلقليمي حوض بحيرة تشاد

من أجل تفعيل آليات وهياكل تنفيذ اإلستراتيجية. بعد  لجنة حوض بحيرة تشادمع  ستراتيجياال

لهذه  نفيذات لية تفعيل الهياكلعمفي ، المفوضية بدعم من ، حوض بحيرة تشاد لجنةبدأت ، هااعتماد

إنشاء مؤسسات رئيسية لتوفير اإلشراف االستراتيجي يشمل الهياكل المشار إليها . االستراتيجية 

 وتوجيه السياسات لعملية التنفيذ.

ريقي المختلطة لالتحاد األف للعمليةخالل الفترة المشمولة بالتقرير، أُجري استعراض استراتيجي  .108

يئات هوإدارة األمم المتحدة لعمليات حفظ السالم و بقيادة كل من المفوضيةر دارفو واألمم المتحدة في

األمن مجلس السلم واألمن ومجلس كل من قرر ، عملية االستعراضاألمم المتحدة األخرى. بعد 

، هما حفظ السالم في وسط دارفور خطين إعادة تشكيل العملية المختلطة على أساسلألمم المتحدة 

. 2020االستقرار/ بناء السالم في شمال دارفور خالل الفترة االنتقالية التي تنتهي في يونيو وتحقيق 

مجاالت  دارفور بهدف تحديد إلىتقييم  إليفاد بعثةتخطط المفوضية ، على طلب حكومة السودان بناءً 

نطقة. ي المدعم جهود تحقيق االستقرار فمن خاللها يمكن لالتحاد األفريقي والدول األعضاء معينة 

منظومة األمم المتحدة وغيرها من الشركاء الثنائيين وتشجيع الدول األعضاء، المؤتمر  يود قد

 .والمتعددي األطراف في السودان على دعم إعادة اإلعمار وتحقيق االستقرار في إقليم دارفور

حوض بحيرة  لجنة عقدت نيجيريا بالتعاون مع، 2018تجدر اإلشارة أيضاً إلى أنه في أوائل فبراير  .109

ومنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو( مؤتمراً دولياً بشأن "إنقاذ حوض  تشاد

بحيرة تشاد". دعا المؤتمر، من بين جوانب أخرى في إعالنه، االتحاد األفريقي إلى إقرار مبادرة 

الجهود الرامية إلى تعزيز كجزء من وكمشروع أفريقي إلعادة تأهيل البحيرة  الحوض مياه نقل

 .واألنشطة الصناعية واالقتصادية المالحةوتشجيع واألمن في المنطقة  السلم

جمهورية مصر العربية ولجنة حقوق اإلنسان على دورهما النشط في يود المؤتمر أن يشيد بقد  .110

زاعات ا بعد النالجهود المبذولة لتفعيل مركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة م

لمؤتمر قد يود ا، المضيف للمركز. وفي هذا السياق ية البلدإلى تسريع العمل بشأن اتفاقودعوتها 

ك كذليود المؤتمر األراضي والمرافق األخرى للمركز. قد  على توفيرها مصرب أن يشيد أيضا

، وال سيما التمويل لدعم التشغيل الكامل الضروريةتشجيع الدول األعضاء على توفير الموارد 

المجموعة االقتصادية لدول وسط شجع المشاورات الجارية بين ي للمؤتمر كذلك أنللمركز. يجوز 

دية لدول المجموعة االقتصاسياسة واستراتيجية النهائية ل الصيغةمن أجل وضع أفريقيا والمفوضية 

 وأن في فترة ما بعد النزاعات دة اإلعمار والتنميةمركز االتحاد األفريقي إلعا بشأنوسط أفريقيا 

 .على ضمان وضع الصيغة النهائية لهذه الوثائق في الوقت المناسبالمفوضية حث ي

ية المحرز في توطيد الديمقراط على التقدم جامبياحكومة يشيد بأن يود المؤتمر عالوة على ذلك، قد  .111

 يشجعأن يود المؤتمر . قد 2017في يناير اطية االنتقال إلى الديمقروالحكم الرشيد، في أعقاب 

اآلليات ومن خالل فريق االتحاد األفريقي لتقديم الدعم الفني  لجامبياعلى مواصلة دعمها المفوضية 

 . إلى جامبيا األخرى

رحيب التالمؤتمر يود  بما في ذلك إعادة تأهيل بحيرة تشاد، قد، حيرة تشادب حوض فيما يتعلق بتنشيط .112

بالتعاون مع مفوضية االتحاد  لجنة حوض بحيرة تشاد المؤتمر الوزاري للدول األعضاء فيبنتائج 

في أبوجا، نيجيريا، ، 2018أغسطس  30األفريقي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الذي عقد في 

بما  ،وقدرتها على التصدي المنطقة الستقرار وانتعاش االستراتيجية اإلقليمية واعتمد صدق الذي

في لجنة بحيرة دعوة الدول األعضاء المؤتمر  يود. قد 2349ماشى مع قرار مجلس األمن رقم يت

وضع خارطة طريق واضحة واستراتيجية شاملة لتعبئة الموارد لتنفيذ عملية دعم إلى  تشاد

ً التي أنش/ النيباد كذلك دعوة وكالة تنمية االتحاد األفريقي  المؤتمر يود االستراتيجية. قد  ئت حديثا

 أمور أخرى، في بلورة خطة جملة، من والمساهمةإلى االضطالع بدور رائد في تنفيذ االستراتيجية 
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اد الدول األعضاء في االتح ر نداءه إلى جميعيكرّ كذلك أن المؤتمر  يودالتنفيذ وتعبئة الموارد. قد 

تقديم لوالمجتمع الدولي األوسع  واآلليات االقليميةاألفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية / 

 لدعم تنفيذ االستراتيجية، بما في ذلك تقديم الدعم اإلضافي والفنيةالمساعدة الضرورية والمالية 

تعزيز المكاسب األمنية التي تحققت حتى اآلن. من أجل  العمل المشترك المتعدد الجنسياتلفريق 

بالتعاون  ،نيجيريا قبلإنقاذ بحيرة تشاد من  بعقد مؤتمر دولي بشأن يشيدأن  يود المؤتمر أيضاقد 

ادية االقتص -مما استرعى االنتباه إلى األزمة االجتماعية ، واليونسكوتشاد  لجنة حوض بحيرة مع

 ،المتعددة األوجه وزيادة انعدام األمن الناجم عن انكماش البحيرة على مدى العقود الثالثة الماضية

 ،وتأييد نتائج المؤتمر )إعالن أبوجا(، فرة إلعادة إحياء البحيرةجهود متضابذل الحاجة إلى  وزيادة

 ،كمشروع أفريقي الستعادة بحيرة تشاد و تشجيع المالحة وال سيما مبادرة نقل المياه بين الحوض

 .والتنمية الصناعية واالقتصادية

 ومنع النزاعات  المبكر اإلنذار (2

 النظام القاري لإلنذار المبكر -

استشرافية ومعلومات  إحاطة االستعراض، قدم النظام القاري لإلنذار المبكرخالل الفترة قيد  .113

 .2018 أكتوبرفي  إلى مجلس السلم واألمنالنزاعات  تنفيذ اإلطار القاري لمنع مستكملة حول وضع

جمهورية غانا في إجراء تقييم  المفوضيةدعمت  النزعاتاالطار القاري لمنع كجزء من تنفيذ و

لد. تم إطالق للب استراتيجية الحد من الضعف الهيكليوالقدرة على التكيف و للبلدالضعف الهيكلي 

 غانا ،التقرير عن تقييم الضعف الهيكلي للبلد واستراتيجية الحد من الضعف الهيكلي للبلد في أكرا

ماعيل إسالسفير ، واألمن السلمومفوض  نانا أكوفو أدو الرئيس فخامةبحضور  2018أكتوبر  24في 

  ي.شرق

برنامج "الشباب من أجل السالم" كجزء من المفوضية ، أطلقت النزاعات تعزيزا لجهود منع نشوب .114

التي تحث على ، (2006من ميثاق الشباب األفريقي ) 17الجهود المتضافرة الرامية إلى تنفيذ المادة 

ورته دمن في . عقد مجلس السلم واألالسلم واألمن  في مجالالمشاركة النشطة والتعاون مع الشباب 

تناولت موضوع "الشباب والسلم ، جلسة مفتوحة بشأن الشباب، 2018نوفمبر  8في  807 ال

 ابمع منظمات الشبمتابعة لالجتماع االستشاري وكذكرى يوم الشباب األفريقي  بمناسبةواألمن" 

لة حث مجلس السلم واألمن، من جم. 2018نوفمبر  6إلى  4من  نيجيريا، الذي عقد في ال جوس

من. واأل السلمإجراء دراسة على مستوى القارة بشأن دور الشباب في المفوضية على ، أمور أخرى

 هاارتباطالرعوية في القارة وتهديداتها المتزايدة و لتنامي عدد النزاعات ونظراً ، عالوة على ذلك

ة الرعا -المزارعين اجتماعاً حول نزاع  المفوضيةنظمت ، بالجرائم المنظمة عبر الوطنية األخرى

 سبتمبر 19إلى  18في أديس أبابا يومي  النزاع قارية لتحويلآلية  وضع : نحوبعنوان  في أفريقيا

ن العنيفة بي النزاعاتبهدف استجواب العوامل التي تحرض على . تم انعقاد هذا االجتماع  2018

  ة نحو العمل .موجهالمزارعين والرعاة ووضع سياسة مستدامة إلى جانب استراتيجيات 

من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان  23وتمشيا مع القانون التأسيسي والمادة ، باإلضافة إلى ذلك .115

 قامت، والشعوب، الذي يقر بالرابطة التي ال تقبل الجدل بين حقوق اإلنسان ومنع النزاعات

ي ف لحقوق اإلنسانمكتب المفوض السامي ومراجعة مكتبية ثنائية مع األمم المتحدة ب المفوضية

بهدف صقل مؤشرات حقوق اإلنسان القائمة في النظام  2018سبتمبر  18و 17 يومي أديس أبابا،

وتبادل المعلومات لتعزيز اإلدماج الشامل لحقوق اإلنسان لالتحاد األفريقي  القاري لإلنذار المبكر

 .النهج القائم على البياناتفي 

ة الهيكليالنزاعات ء على االستفادة الكاملة من أدوات منع تشجيع الدول األعضايود المؤتمر قد   .116

، بما في ذلك تقييم الضعف الهيكلي للبلد والقدرة على التكيف واستراتيجية المفوضيةالتي وضعتها 
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واألمن  لسلماالحد من الضعف الهيكلي للبلد وتعزيز قدرات الشباب على المشاركة الفعالة في قضايا 

 .على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية

 برنامج الحدود لالتحاد األفريقي -

االتحاد اإلفريقي دعم الدول األعضاء في عمليات تحديد / ترسيم الحدود الحدود  يواصل برنامج .117

 يقيربرنامج الحدود لالتحاد األف قامتعزيز التعاون عبر الحدود. خالل الفترة المشمولة بالتقرير، و

ة مبابوي وزامبيا من أجل تحديد القدرات البشرية والمؤسسييببعثات تقييم في موزمبيق وناميبيا وز

للدول األعضاء لتحديد حدودها الدولية المشتركة وترسيمها وإعادة تأكيدها. باإلضافة إلى ذلك، 

جنة ان واللاجتماعات لجنة ترسيم الحدود المشتركة بين جنوب السودان والسودالمفوضية سهلت 

ودان ولجنة ترسيم الحدود المشتركة في جنوب الس، الفنية المشتركة للدول المشاطئة لبحيرة تنجانيقا

والسودان. كان الغرض من االجتماعات تقييم التقدم المحرز ومعالجة أي تحديات في تعيين/ترسيم 

 قيلحدود لالتحاد األفريبرنامج اواصل ي، العابر للحدود حدودها المشتركة. فيما يتعلق بالتعاون

 ،جهود الدعوة للتوقيع والتصديق على اتفاقية االتحاد اإلفريقي للتعاون عبر الحدود. وفي هذا الصدد

االجتماع بشأن إنشاء لجنة محلية عبر الحدود بين مالوي وتنزانيا كما نظمت  المفوضيةدعمت 

لمجموعات ا -دود لالتحاد األفريقي برنامج الح المشترك بيناالجتماع التنسيقي الرابع  المفوضية

خارطة  الذي أعتمد، 2018سبتمبر  واآلليات االقليمية في أروشا، تنزانيا في االقتصادية اإلقليمية

واختصاصات  2022-2018 للفترة للمجموعات االقتصادية االقليمية واآلليات االقليمية الطريق

أفضل  تم تقاسم خبرات حول اآلليات االقليمية كماللمجموعات االقتصادية االقليمية /  جهات التنسيق

 .إدارة الحدود في مجالالممارسات 

إلى الدول األعضاء للتوقيع والتصديق على اتفاقية االتحاد األفريقي نداءه  يكررأن  يود المؤتمرقد  .118

برنامج  شأنب)اتفاقية نيامي( والتصديق عليها وتنفيذ مقررات اإلعالن  العابر للحدودبشأن التعاون 

 .هاوالتدابير الرامية إلى توطيد  الحدود لالتحاد األفريقي

 فريق الحكماء  -

نشطته أخاللهما  نظاميين استعرضاجتماعين  فريق الحكماءخالل الفترة المشمولة بالتقرير، عقد   .119

إزاء التأخيرات في منح بعض الدول األعضاء فرصة إلجراء مشاورات مع  قلقهعن كما أعرب 

ايد بما في ذلك تز، إزاء تزايد التهديدات في القارةقلقه عن أعرب الفريق . فريق الحكماء أعضاء 

علما بالنتائج التي توصلت إليها الدراسة أحاط عسكرة أجزاء من القارة من قبل كيانات أجنبية. 

 المواضيعية التي أجريت بشأن تحسين الوساطة وحل النزاعات ذات الصلة بالموارد الطبيعية في

 نزاعات.المنع الوساطة وحاط علما بأنشطة شبكة النساء األفريقيات في كما أجميع أنحاء أفريقيا ؛ 

، غانا ،االجتماع السنوي الرفيع المستوى للوسطاء والمبعوثين الخاصين، في أكراالمفوضية مت نظ

اميين الممثلين الس فريق الحكماء،وأعضاء ، بمشاركة مفوض السلم واألمن، 2018في أكتوبر 

لرئيس لتقديره  فريق الحكماء عن، أعرب هذه الخلوةوالمبعوثين الخاصين. خالل  لالتحاد األفريقي

. يجدر بالذكر أن  2014 الحكماء في فريق رئاسةلوكاس بوهامبا لقيادته  السابق فخامة السيد

 .الدكتور سبيسيوسا وانديرا كازيبوي رئيسا جديدا للفريق االجتماع انتخب

 منع النزاعات والوساطة،شبكة النساء األفريقيات في  كجزء من تنفيذ مبادرةو ذلك ىعل عالوة  .120

 خالل الفترة المشمولة بالتقرير لمناقشة المسائل الرئيسية المتعلقة رتين التوجيهية اجتمعت اللجنة

مع تمثيل إقليمي قوي من  عضوا 207عدد المعتمدين  بلغ، 2018ديسمبر  حتى. بتفعيل الشبكة 

على   أرجاء القارة من، امرأة 100. تجدر اإلشارة إلى أنه تم تدريب ووسط أفريقيا الشرق والغرب 

قي. دورتين تدريبيتين في مقر االتحاد األفريتنظيم باإلضافة إلى ، الدبلوماسية الوقائية والوساطة

اء األفريقيات في الوساطة ومنع المشاركات في شبكة النس الرئيسات تشارك، فضالً عن ذلك
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جمهورية الكونغو  ،جمهورية أفريقيا الوسطى، بوروندي كل منفي بعثات إلى لنزاعات ا

بما في ذلك ، في مجاالت أخرى ذات صلة ت األخرياتبينما شارك، جنوب السودانوالديمقراطية 

 .القضايا المتعلقة بالحدود

 2018في ديسمبر النزاعات والوساطة  منع األفريقيات فيالنساء  لشبكة انعقدت الجمعية العامة  .121

عزز تبقيامها بذلك، . الموارد الطبيعية في أفريقيا على القائمة النزاعات فةكا علىحيث ركزت 

د بشأن تحسين الجهو فريق الحكماء لالتحاد األفريقي نقاش أطلقهأحدث بقدما  وتمضي الشبكة

 شأنها.  والسعي إلى الوساطة فية بالموارد الطبيعية في القارة المبذولة لمنع نشوب النزاعات المتعلق

في  فريق الحكماءتشجيع الدول األعضاء على مساعدة ودعم  يود المؤتمروفي هذا الصدد، قد  .122

تشجيع الدول األعضاء على  المؤتمرقد ، مساهمته في جهود السالم داخل القارة. عالوة على ذلك

الوساطة على المشاركة في و النزاعاتركة في جهود منع نشوب تعزيز قدرات المرأة على المشا

 .المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية

 الجاهزة ةأنشطة القوة األفريقي (3

ة مشروع مذكر استكمالفي الجهود الرامية إلى  المفوضيةشرعت ، خالل الفترة قيد االستعراض .123

 استخدامبشأن  اآلليات اإلقليمية / االقتصادية اإلقليميةالتفاهم بين االتحاد األفريقي والمجموعات 

ً لتوجيهات اجتماع لجنة   لدفاعلالتحاد األفريقي الفنية المتخصصة االقوة اإلفريقية الجاهزة وفقا

 .في أديس أبابا، 2018أكتوبر  12الذي عقد في ، والسالمة األمن

.  للقوة األفريقية الجاهزة القارية ياتستوجالل ةدقاع لفعيتفي تعزيز  ضاًيأ لةصاوتم دوهجهناك  .124

من قاعدة اللوجستيات القارية  تستمر الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في تقديم دعم إضافي إلى

ن برنامًجا لتدريب المدربي المفوضيةخالل إعارة موظفين على حساب التكاليف الخاصة. كما بدأت 

وصيانة المعدات وغيرها ، المتعلقة بإدارة األصول في المجاالت .قاعدة اللوجستيات القارية في

 قاعدة اللوجستيات القارية . ذات الصلة بعمليات

عم السالم د عمليات في سياسة االتحاد األفريقي بشأن السلوك واالنضباط مجلس السلم واألمن اعتمد .125

 مليات دعم السلمع في وسياسة االتحاد األفريقي بشأن منع ومكافحة االستغالل واالعتداء الجنسيين

. وتسلط هاتان السياستان الضوء على التزام 2018نوفمبر  29في  المنعقدة 813 الـ في جلسته

الواليات وفقًا ألعلى معايير  أن تطبق منظمات القطاع الخاص لديها بضماناالتحاد األفريقي 

 ضيةالمفووتواصل واحترام القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان. ، السلوك واالنضباط

 وذلك من أجلمشروع مبادئ عمليات دعم السالم لالتحاد األفريقي. استكمال الجهود الرامية إلى 

 .ضمان التآزر في استجابة االتحاد األفريقي إلدارة النزاعات

وة واالتصال للق والمعلومات والمراقبة، نظم القيادة تكمالسالإضافية  جهود ببذل المفوضية تقوم  .126

العقد المبرم بين االتحاد األفريقي ومقدم الخدمة في عام  استكمالومن المتوخى  االفريقية الجاهزة .

 .النظام تنفيذلبدء  2019

 دورتهفي  المعتمدة، Assembly/AU/Dec.679(XXX) لمقرر مؤتمر االتحاد األفريقي وفقا .127

 Assembly/AU/Dec.695(XXXI) والمقرر 2018يناير   29و  28يومي 30 الـالعادية 

األفريقية لالستجابة  ةحول تنسيق القدر، 2018يوليو  2و 1يومية  31الصادر عن دورته العادية الـ

سلسلة من جلسات  مجلس السلم واالمن عقد، ضمن إطار القوة اإلفريقية الجاهزة الفورية لألزمات

 في اجتماعه.  اإلفريقية الجاهزةالقوة  و األفريقية لالستجابة الفورية لألزمات ةالعمل حول القدر

 مجلس السلم واألمن البيان ، اعتمد2018سبتمبر  20الذي عقد في  795الـ

PSC/PR/COMM.(DCCXCV) ،التعجيل  المفوضيةمن ، من بين أمور أخرى، وطلب فيه
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 مع، القوة األفريقية الجاهزة داخل األفريقية لالستجابة الفورية لألزمات ةبعملية مواءمة القدر

مجلس السلم  شدد، . وفي هذا الصدد695و  679 مقررات المؤتمرنص وروح لاالمتثال الكامل 

 اهزةالقوة اإلفريقية الجألنشطة بتكريس جميع الموارد المتاحة  المفوضيةعلى ضرورة قيام واألمن 

ة على أهمي مجلس السلم واألمن أكد، بهدف التعجيل بعملية التنسيق. وفي هذا الصدد بشكل حصري

 مراعاة، مع العملية هشكل كامل في هذاآلليات اإلقليمية ب / مشاركة المجموعات االقتصادية اإلقليمية

مجموعة تنمية الجنوب  من قبل في ليسوتو، القوة اإلفريقية الجاهزة ضمن إطار، التوزيع الناجح

وفي هذا  أفريقيا.المجموعة االقتصادية لدول غرب  من قبل و في غينيا بيساو امبياجفي و األفريقي

كذلك ضمان المشاركة النشطة للمجموعات االقتصادية اإلقليمية /  المفوضية منُطلب ، السياق

 القوة اإلفريقية الجاهزة استخدامفي تطوير اإلطار القانوني لتوجيه  اآلليات اإلقليمية

 يز القوة اإلفريقيةالمستمرة في زيادة تعز جهودهعلى  مجلس السلم واألمن ثني علىيأن يود المؤتمر  .128

 األفريقية لالستجابة الفورية لألزمات ةالقدر بما في ذلك الخطوات المتخذة لتيسير مواءمة الجاهزة

يل القاعدة تشغللجهود المبذولة لضمان  بالمفوضية يشيد المؤتمرما  .القوة اإلفريقية الجاهزة في إطار

ة. لقوة اإلفريقية الجاهزلاإلقليمية المستودعات اللوجستية وإطالق ، بكامل طاقتها اللوجستية القارية

ة أن تسرع في تنفيذ أحكام مذكر من المفوضية المؤتمرطلب يبأن  تمت التوصية، في هذا السياقو

 عبما في ذلك المصفوفة المعتمدة في االجتما، [PSC/PR/COMM.(DCCCXXI)]مجلس السلم واألمن 

األفريقية لالستجابة  ةالقدربمواءمة فيما يتعلق  2019يناير  9في لمجلس السلم واألمن  821 الـ

طلب من يأن  يود المؤتمر، وفي هذا السياق .في إطار القوة اإلفريقية الجاهزة الفورية لألزمات

 2020عن عملية التنسيق في يناير  شامل إلى مجلس السلم واألمن تطوير وتقديم تقرير المفوضية

  لبحثه.

 السالم لالتحاد األفريقي صندوق (4

ى ويهدف إل، يشكل تنشيط صندوق السالم جزءا أساسيا من جدول أعمال تمويل االتحاد األفريقي .129

ئ واألمن التي يضطلع بها االتحاد األفريقي. أنش السلم ألنشطةويمكن التنبؤ به ضمان تمويل مستدام 

م واألمن التي تضطلع بها منظمة كأداة تمويل رئيسية ألنشطة السال 1993صندوق السالم في عام 

منظومة لبعد إنشاء االتحاد األفريقي، أصبح صندوق السالم أحد األركان الخمسة والوحدة األفريقية. 

 السلم واألمن األفريقية .

ية لالتحاد األفريقي من الميزان التشغيليةواألمن  السلم ومن الناحية التاريخية، تم تمويل أنشطة  .130

جية. وقد خلقت هذه األنشطة قدًرا كبيًرا من التقلبات في الشؤون المالية لالتحاد العادية والبرنام

عندما اضطر االتحاد األفريقي إلى نشر عمليتي دعم  2015األفريقي، وكان هذا هو الحال في عام 

 عودغير أنه لم يسترجع الولسالم في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وتمويل هذه األنشطة مسبقًا ل

 .المانحين قبل منعنها  معلنال

، 2015 أباباالصادر في أديس  Assembly/AU/Dec.561(XXIV)وجه مقرر المؤتمر  .131

حول  جريفي جوهانسب 2015الصادر في يونيو  Assembly/AU/Dec.578(XXV) والمقرر

، 2016 يوليو في. منواأل السلم ةطشنأ من %25 تقوم الدول األعضاء بتمويل أن ،تمويل االتحاد

أمريكي مليون دوالر  400رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي منح صندوق السالم  مؤتمرقرر 

من مساهمات الدول األعضاء كجزء من الميزانية اإلجمالية لالتحاد األفريقي. ويمثل هذا الرقم 

لجنة  مقرر وفي أعقاب. ٪25بنسبة  المؤتمرمليون دوالر القيمة النقدية اللتزام  400المقدر بـ 

الكامل في عام  المنحةسيتم الوصول إلى مستوى ، سنة انتقالية 2017عام  وزراء المالية باتخاذ

2021. 
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في  الصادر، ,Assembly/AU/Dec.605 (XXVII)في مقرره ، االتحاد األفريقي مؤتمر قرر .132

نوافذ تنظيم صندوق السالم حول ثالث ، 2016العادية السابعة والعشرين في يوليو  دورته

 :وهي، مواضيعية

   الوساطة والدبلوماسية الوقائية1النافذة : 

   القدرة المؤسسية2النافذة : 

  عمليات دعم السالم3النافذة : 

 2018مليون دوالر في  65و  2017مليون دوالر في عام  65الدول األعضاء  نصيبكان  .133

مليون  80.6تلقى الصندوق ، 2017منذ عام و .2019مليون دوالر في  65 وسيكون نصيبها

. ويمثل هذا أعلى مستوى من مساهمات الدول األعضاء منذ دوالر من مساهمات الدول األعضاء

دولة من الدول األعضاء في صندوق  48. وحتى اآلن ساهمت 1993إنشاء الصندوق في عام 

 تمكينو من جميع المستويات ه 2018و  2017لعامي  المستحقة المساهمات، وكان دفع السالم

وث المزيد من مليون دوالر. ومن المتوقع حد 102.2 يصل إلىمستوى ب تمويل صندوق السالم

في دورته العادية الثانية والثالثين مسألة جدول  االتحاد األفريقي مؤتمرتناول يالتقدم، بمجرد أن 

و  10 يوميالمقرر عقدها في أديس أبابا وفي صندوق السالم  االمقرر استخدامهتقدير األنصبة 

 .2019فبراير  11

. 2018نوفمبر  16فيما يتعلق بهياكل الحوكمة واإلدارة، عقد مجلس األمناء جلسته االفتتاحية في   .134

الحوكمة واإلدارة المتبقية إلى المجلس خالل اجتماعه  لهياكلوقدمت االختصاصات األولية 

لسامي الممثل ا قدملصندوق السالم.  للوائح والنظم المالية المشروع التمهيدياالفتتاحي إلى جانب 

. وسيتم استعراض 2018نوفمبر  20لجنة الممثلين الدائمين في ل نفس الشيئلالتحاد اإلفريقي 

وسيتم تقديمها  2019االختصاصات المعدلة خالل اجتماع المجلس القادم على هامش قمة فبراير 

الي، جتمويل كي مقررإلشراف على تنفيذ ، الذين لديهم والية االمالية الخمسة عشر أيًضا إلى وزراء

 .. كما سيتم تقاسم الوثائق المنقحة مع لجنة الممثلين الدائمين2019فبراير  6الستعراضه في 

غ ، أنه ينبغي زيادة الهبة التي تبلنصبةتقدير األفيما يتعلق بجدول ، 2016الي لعام جحدد مقرر كي .135

لالتحاد األفريقي.  ةالخمس األقاليموية من عن طريق مساهمات متسا أمريكي مليون دوالر 400

لم يقدم توضيًحا  المقرر فإن، مليون دوالر. ومع ذلك 80جمع ييجب أن  إقليمهذا يعني أن كل و

 مفوضيةالفي غياب التوجيه بشأن هذه المسألة، تقوم و .األقاليمحول كيفية توزيع هذا المبلغ داخل 

 .مساهمات الدول األعضاء العام لتقييمجدول تقدير األنصبة بتطبيق 

ة المشتركة في الجلس تم بحثهاتجدر اإلشارة إلى أن الخيارات المتعلقة بكيفية تقييم صندوق السالم  .136

. وقد 2019وفي يناير  2018ولجنة خبراء وزراء المالية في نوفمبر للمساهمات للجنة الوزارية 

 وأصدرتالخيارات  2019فبراير  6استعرضت الجلسة المشتركة على المستوى الوزاري في 

لمضي اطريق  بلورةمن أجل  لبحثهاإلى المجلس التنفيذي  تقدير األنصبةتوصيات بشأن جدول 

 قدما.

 مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف  (5

 الصادر عن مجلس السلم واألمن في PSC / AHG / COMM. (CDLV) البيان بموجب .137

سبتمبر  2في ، كينيا، الدول والحكومات في نيروبيعلى مستوى رؤساء المنعقد  455الـ  اجتماعه

األمر وتلقي إحاطات منتظمة حول مكافحة اإلرهاب ب مجلس السلم واألمن إبالغتم ، 2014

 .واألمن االستخبارات جهزةأل اللجنة األفريقيةو المفوضيةوالتطرف العنيف من 
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تهديدا ألمن الدولة واألمن البشري في القارة، مما يقوض التنمية.  باعتبارهال يزال اإلرهاب قائما  .138

رهابية في البلدان اإلتهديدات لل ةخالل الفترة قيد االستعراض، شهدت القارة زيادة جغرافيو

 ،والقرن اإلفريقي، وحوض بحيرة تشاد ،والمناطق المتأثرة. وتعتبر منطقة الساحل والصحراء

تتطلب األوضاع في هذه المناطق أن يلعب االتحاد وثر المناطق تضرراً. وأفريقيا الوسطى مؤخراً أك

ً وإيصالها من أجل تعزيز  األفريقي دوراً أكثر مركزية في تخطيط االستجابات المحددة زمنيا

ورة. البلدان والمناطق المجا في المرونة. وسيسهم ذلك في وقف انتشار التهديد الذي يلوح في األفق

 .ع نهج شامل يدمج التنمية السياسية واألمنية واالجتماعية االقتصاديةوهذا يستدعي اتبا

ر تثيالعابرة للحدود التي هناك صالت متزايدة بين اإلرهاب والجريمة المنظمة ، من ناحية أخرى .139

 القلق. ويدعو ذلك إلى تعزيز التعاون بين المركز األفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة باإلرهاب

 ةواللجنة األفريقية لألجهزة االستخاراتية واألمني ،الشرطة بين أجهزةاألفريقي للتعاون  وآلية االتحاد

 .من أجل تحديد التحالفات النشطة. وتفكيكها

رحب بالجهود التي تبذلها الدول األعضاء لمنع ومكافحة اإلرهاب يأن  المؤتمرود ي، في هذا الصدد .140

ة والقدرة التشغيلية والتنسيق فيما بين الهياكل الوطنيمن خالل تعزيز التشريع ، والتطرف العنيف

 أحكام وال سيما، اللجنة األفريقية لألجهزة االستخباراتية واألمنيةواالعتراف بمساهمة ، ذات الصلة

ز التقدم المحرمن  رغمعلى ال نه،أبعرب عن قلقه يأن  المؤتمرود يمبكر لمكافحة اإلرهاب. النذاراإل

فجوات خطيرة من حيث  هناكلمكافحة اإلرهاب، ال تزال  ياري وتنفيذيمعفي وضع إطار شامل 

على  اءً اإلرهاب والتطرف العنيف. وبن لتهديد التنفيذ والمتابعة، مما يقوض فعالية استجابة أفريقيا

للتعبير بشكل ملموس  موجهكد على الحاجة الملحة إلى اتباع نهج عملي يؤ المؤتمر أنود يذلك، 

األعضاء بمكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف بكافة أشكاله ومظاهره وتشجيع  عن التزام الدول

 بةاتشمل الوقاية واالستج اإلرهابمكافحة ل وضع استراتيجيات وطنية شاملةالدول األعضاء على 

يا لقارة أا في المرتكبة اإلرهاب أعمال لجميع القوية إدانته يجدد أن المؤتمؤ يود وإعادة البناء. قد

ؤكد مجددا عزم االتحاد األفريقي على تخليص أفريقيا يو، ية أغراضألو، وأينما كانت، مقترفهاكان 

 وديقد والتي ال يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف. ، من آفة اإلرهاب والتطرف العنيف

 .المتضررة وضحايا اإلرهاب عبر عن تضامن االتحاد األفريقي الكامل مع البلدانيأن  المؤتمر

 رأة والسلم واألمن الم (6

 2018مارس  29واألمن في  السلمالمرأة و أجندةتم التصديق على إطار النتائج القارية لرصد وتنفيذ  .141

من قبل الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية التي اعتمدت خطط عمل بشأن تنفيذ 

واألمن إطار العمل في  السلم . وفي وقت الحق اعتمد مجلس1325رقم  الدولي قرار مجلس األمن

، أجرى مكتب المبعوث الخاص وبعد االعتماد . وخالل الفترة المشمولة بالتقرير2018مايو  16

زيارات قطرية من أجل نشر استخدام الدول األعضاء لإلطار في رصد عمليات تسليم االلتزامات 

الكونغو  المنصوص عليها في خطط العمل. ومن ثم أجريت بعثات استشارية في جمهورية

عقد المبعوث الخاص المعني بالمرأة ، الديمقراطية والسنغال وأوغندا. وعلى المستوى اإلقليمي

ً مع جماعة شرق أفريقيا ً تشاوريا قام والمؤتمر وبشأن استخدام اإلطار.  والسالم واألمن اجتماعا

واعتمد  ن المرأةبسلم وأمبتطوير خطة العمل اإلقليمية الخاصة  منطقة البحيرات الكبرىلالدولي 

إطار االتحاد األفريقي القاري كأداة للمراقبة. وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير زيادة في عدد البلدان 

في  ادولة عضو 23يوجد في الوقت الحالي و. سلم وأمن المرأةالتي اعتمدت إجراءات وطنية بشأن 

 .مرأة والسلم واألمناالتحاد األفريقي لديها خطط عمل وطنية لتنفيذ جدول أعمال ال

المرأة والسلم واألمن في تعزيز دور المرأة  حوليتمثل أحد األعمال الرئيسية لالتحاد األفريقي   .142

وقيادتها في عمليات السالم، على جميع المستويات. ومن هذا المنظور، أُجريت بعثة تضامن 

ى الدور عل وأكدت، والنيجر مشتركة بين االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في جنوب السودان وتشاد
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 جهود أهمية مراعاة العالقة بين، وعلى وجه الخصوص، المرأة في إعادة بناء المجتمعاتب المنوط

الذي ، 803 الـ اجتماعه مجلس السلم واالمن خصص، السالم واألمن والتنمية. وعالوة على ذلك

وبناء  النزاعاتجلسة مفتوحة حول موضوع: "دور المرأة في منع ل، 2018أكتوبر  19عقد في 

أكدت الدول األعضاء أهمية تسخير وتدعيم ، السالم على مستوى المجتمع". وخالل هذه الدورة

ابع وشددت على أهمية إضفاء الط، الوطنية النسائية والشبكات اإلقليمية بشأن السالم واألمن المنابر

واألمن وتوفير الموارد الالزمة والسلم ث الخاص المعني بالمرأة المؤسسي على مكتب المبعو

 .فعالية رثكأ رةوصب تهيالبو ءفاولا لتمكين المكتب من

 النزاع في أفريقيا أوضاع حماية األطفال في (7

بفضل  ظعلى نحو ملحوخالل الفترة المشمولة بالتقرير، انخفض عدد النزاعات المسلحة في أفريقيا  .143

بدعم من  اإلقليمية األلياتالجهود التي يبذلها االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية / 

 ،المسلحة واألزمات المدمرة. وهكذا بالنزاعاتتظل أفريقيا القارة األكثر تأثرا ، الشركاء. ومع ذلك

ي األفريقي إلسكات المدافع ف االتحاد اهتماماتيتصدر رؤية فإن ضمان السالم واألمن في أفريقيا 

نع وص، النزاعاتيكثف االتحاد األفريقي دوره في مجاالت منع نشوب ، القارة. وعلى نحو متزايد

 فيو. اتالنزاعبعد إلعمار في مرحلة ما وا، وبناء السالم، وعمليات دعم السالم والتدخل، السالم

ل نقطة انطالق رئيسية لتعميم حماية الطف المفوضيةكانت ، ضوء العدد المتزايد لعمليات دعم السالم

 .في جدول أعمال السالم واألمن القاري لالتحاد األفريقي

جلسة ، 2018أغسطس  14في  المنعقد 789 اجتماعه الـفي ، من جانبه، عقد مجلس السلم واألمن .144

 مناألمجلس السلم و شدد، خالل الدورةومفتوحة بشأن موضوع "إنهاء زواج األطفال في أفريقيا". 

م على التزا كمؤشرعلى الدور الهام لألطر القانونية في تحويل المعايير وحماية حقوق األطفال 

. وفي هذا 2030الدول األعضاء بتحقيق هدف التنمية المستدامة إلنهاء زواج األطفال بحلول عام 

دنى للسن الدول األعضاء على سن قوانين وطنية تحدد الحد األ مجلس السلم واألمن شجع، الصدد

على أن إصدار التشريعات  واألمنمجلس السلم  سنة للبنات والبنين. كما شدد 18القانوني للزواج بـ 

وحث الدول األعضاء على إقرار برنامج المدارس اآلمنة ، وحده غير كاٍف إلنهاء زواج األطفال

 .فتياتمن الفتيان وال، فضالً عن الحاجة إلى ضمان التعليم اإللزامي لجميع األطفال، وتنفيذ إعالنها

للتصدي بفعالية لتحديات التنسيق غير الفعال، وضعف تنفيذ السياسات، وعدم كفاية القدرات فيما  .145

 لممجلس الس مقرر يؤيد أن المؤتمرود يقد ، يتعلق بحماية األطفال في حاالت النزاعات المسلحة

بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين، استكشاف طرق لتعزيز ، المفوضيةطلب من ي الذي

حماية  بشأن اآلليات اإلقليميةآلية االتحاد األفريقي القائمة والمجموعات االقتصادية اإلقليمية / 

 لحماية الطفل في القارة باعتبارها جانبًا فرعيًا من منظومةإعداد ، وعلى هذا األساس، الطفل

. وستكون النتيجة بمثابة مجلس السلم واألمن لبحثها وتقديمها إلى، األمن األفريقيةمنظومة السلم و

مما يؤدي إلى ، لتنسيق مبادرات االتحاد األفريقي القائمة في مجال حماية حقوق األطفال منبر

فة باإلضا. والنزاع واجه األطفال في حاالت تاستجابة قارية متكاملة للتحديات المتعددة األبعاد التي 

ين جهات إلى تعي األليات اإلقليميةاالقتصادية اإلقليمية /  المجموعات أن يدعو يود المؤتمر، إلى ذلك

 نظومةمالمسلحة من أجل تسهيل التنسيق الفعال مع  بالنزاعاتحماية األطفال المتأثرين ل اتصال

رئيس  الموجه إلى مجلس السلم واألمنؤيد طلب يأن  يود المؤتمر، حماية الطفل. وعالوة على ذلك

 ةرفيع اسيةصلة سيليكون بمثابة  النزاعالمفوضية بتعيين مبعوث خاص معني باألطفال في حاالت 

رر مجلس مقؤيد يكذلك أن  المؤتمرود يالمستوى بين األطفال في أفريقيا واالتحاد األفريقي. وقد 

بيانات لتزويد االتحاد األفريقي ببإنشاء آلية قارية لإلبالغ والرصد  بالمفوضيةالخاص  السلم واألمن

طلب من مفوضية يأن  يود المؤتمروحديثة عن محنة األطفال في حالة النزاع.  بها دقيقة وموثوق

حماية األطفال  بغيةاالتحاد اإلفريقي مواصلة تعبئة الموارد من أجل الدول األعضاء ودعمها 

 .أفضلعلى نحو المسلحة  بالنزاعاتالمتأثرين 
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 والسلم واألمن في أفريقيا تغير المناخ (8

 صدر قلقمواألمن في أفريقيا  والسلم، ظلت الصلة بين تغير المناخ االستعراضخالل الفترة قيد  .146

الموضوع هذا  وتمت إثارةهذه المسألة. مجلس السلم واألمن ب إبالغوقد تم ، في القارة رئيسي

 .مجلس السلم واألمن العرضي ومناقشته في العديد من اجتماعات

ال يمكن ألي بلد أو منطقة أن تواجهه ويشكل تغير المناخ تهديدا حقيقيا للسلم واألمن الدوليين  .147

من مفوضية  مجلس السلم واألمن طلب، المنظومة األفريقية للسلم واألمن في سياق تنفيذو بمفردها.

 الـ اعهخالل اجتم الصادر، [(DCLCXXIV) .[PSC / PR / BR] من خالل بيانه، االتحاد األفريقي

، وضع دراسة شاملة عن تغير المناخ والسالم واألمن في القارة، 2018مايو  21في  المنعقد 774

من رئيس المفوضية  مجلس السلم واألمن . كما طلبالجزريةاهتمام خاص للدول األعضاء  منحمع 

لصلة بين اتعيين مبعوث خاص لالتحاد األفريقي بشأن تغير المناخ والسالم واألمن في أفريقيا. و

يث حال يمكن إنكارها من اآلن فصاعداً،  للنزوحتغير المناخ والكوارث الطبيعية واألسباب األخرى 

ليست هي العامل الوحيد للنزوح وانعدام األمن. إن التنافس على الموارد الشحيحة  النزاعات ان

ً د والنازحينين في التداخل، مما يتسبب في المزيد من موجات الالجئ يساهمانوالفقر المدقع   .اخليا

ة االتحاد مفوضي أن يطلب من قد يود المؤتمرفي ضوء الوضع المقلق للغاية لالجئين في أفريقيا،  .148

يًا، داخل والنازحيناإلفريقي إدراج عامل تغير المناخ في جميع سياساتها الموجهة إلى الالجئين 

األعداد المقدمة من المنظمة الدولية  مراعاةوالتسجيل، مع السكاني والشروع في إجراء التعداد 

ألمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية العالمي ومكتب امفوضية وبالذات المعنية، 

تنسيق الشؤون اإلنسانية، من أجل تحديد االحتياجات من حيث المساعدات اإلنسانية على وجه 

لالجئين على نزع سالح مخيمات  المستضيفة أيضا حث الدول األعضاء المؤتمر يودالتحديد. وقد 

 / PSC]مجلس السلم واألمن  يستحضر بيانأيضا أن  يود المؤتمرالالجئين وتعزيز صمودهم. قد 

PR / BR]. (DCLCXXV)] ويبرز، 2018مايو  22في  المنعقد 775 الـ خالل اجتماعه الصادر 

على طابعهم المدني لضمان عدم تحويلهم  والحفاظ، داخليا والنازحينأهمية حماية مخيمات الالجئين 

من رئيس االتحاد  ويطلباألمن السلم ومجلس  مقرر إجازة يود المؤتمرعن أهدافهم األصلية. قد 

 .واألمن في إفريقياالسلم األفريقي تعيين مبعوث خاص لالتحاد اإلفريقي لتغير المناخ و

 :الخاتمة رابعا.

ان الهدف كم واألمن القارة بعض التقدم في مجال السل شهدت ،السابقالتقرير المشمولة ب فترةالمنذ  .149

بغي نفي الوقت نفسه، ال تزال هناك تحديات يوالقارة.  هاالتي تواجهنزاعات إنهاء األزمات والمنه 

واألمن مثل اإلرهاب والتطرف العنيف باإلضافة  للسلم القارة تواجه تهديداتوال تزال معالجتها. 

ت طالعالوة على ذلك، تواجه القارة آثار تغير المناخ التي و. المستجدةو المستمرةنزاعات إلى ال

، مما أدى إلى تقويض االقتصادات والمجتمعات. والواقع أن بشكل عنيف أجزاء القارةبعض 

أسفرت عن خسائر في األرواح وإصابات فضال عن الدمار وزيادة عدد قد الهجمات اإلرهابية 

، ال تزال هذه التهديدات المستمرة للسلم واألمن تعوق بشدة جهود امبشكل عوالالجئين. ونازحين ال

 االقتصادية.والتنمية االجتماعية تحقيق أفريقيا نحو 

التأكيد على ضرورة تحسين الحوكمة، نظراً للمشاكل المرتبطة بالعجز في ليس من باب المبالغة  .150

باالنتخابات، على الرغم من الجهود المتواصلة واجه أزمات متعلقة تالقارة ال تزال هذا المجال. 

ذا الصدد، وفي هاآلليات اإلقليمية. التي يبذلها االتحاد اإلفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية/

في تعزيز السلم واألمن واالستقرار على محورية الوقاية من جديد المؤتمر ؤكد يهناك حاجة إلى أن 

ا الصدد، أن تقوم الدول األعضاء بتيسير جهود مجلس السلم واألمن، في أفريقيا. ومن المهم، في هذ
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بإعادة وكذلك النهوض  تسويتهاوإدارتها ونزاعات ، بهدف منع األزمات والالمفوضية بدعم من

 زاعات.نفريقيا خالية من الأفي إطار الجهود الشاملة لبناء اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات 
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 أفريقيا في واألمن السلم رفيعة المستوي حولالسادسة الالدراسية  نتائج الحلقة
 

 السلم قضايا لمعالجة على التحضير الدولي األمن مجلس األفريقيين الجدد في األعضاء مساعدة»

 2018 ديسمبر 14و 13 يومي كينيا، نيروبي،، «القارة في واألمن

 
 مقدمة:أوال. 

 ألمما ومعهد كينيا جمهورية وحكومة األفريقي االتحاد مفوضية مع بالتعاون واألمن، السلم مجلس نظم .1

 رفيعةالحلقة الدراسية في نيروبي كينيا،  2018ديسمبر  14و 13يومي  ،للتدريب والبحث المتحدة

 لتابعا األمن في مجلسجدد ال ناألعضاء األفريقيي مساعدة :أفريقيا في واألمن السلمالمستوي حول 

 تنفيذ مليةع سياق في ت الحلقة الدراسيةُعقد .واألمن السلم قضايا لمعالجة التحضير على المتحدة لألمم

 اعتمده الذي واألمن مجلس السلم عن الصادر البيان مع تمشيا وكذلك واألمن للسلم ةاألفريقينظومة الم

 سبتمبر 23في  نيويورك، في والحكومات الدول رؤساء مستوى على دعقنالم 397ـخالل اجتماعه ال

 قرر،و واألمن، السلم مجال في المتحدة واألمم فريقياأل االتحاد بين الشراكة استعرض الذيو ،2013

 مجلس وأعضاء واألمن السلم مجلس بين المشاورات من مزيد إجراء" ضرورة ،أخرى من بين أمور

 افاع عنهوالد عزيزهايتم تالسلم واألمن  مجلس يعتمدها التي قرراتمال للتأكد من أن ،ناألفريقيي األمن

 ".فعال بشكل األمن مجلس في
 ةالمشارك ثانيا.

عضو ) إثيوبيا واألمن،مجلس السلم  في عشر الخمسة األعضاءالتالية:  الدراسية البلدانحلقة ال تجمع .2

عضةةةةةةو ) االسةةةةةةتوائيةةة وغينيةةا (واليتةةه المنتهيةةة 3A في مجلس األمن الةةدولي المجموعةةة األفريقيةةة

يا جنوب ( وكذلكلحاليا 3A ةالمجموعة األفريقي قاد 3Aالمجموعة األفريقية  عضةةةةةةو) أفريق  ،(مال

 لألمم األمن لمجلس رئاسةةتها بسةةبب 3Aاألفريقية في المجموعة  يحالعضةةو التي هي وكوت ديفوار 

ي ف المجموعة األفريقيةفي  اآلخرون مثلون الدائمونفيما لم يستطع الم ،2018 ديسمبر لشهر المتحدة

سية. وفي ال المشاركة 3Aمجلس األمن الدولي  سفيرة سعادة ترأستحلقة الدرا  ةأمين جوما، مونيكا ال

. مستوىال ةرفيعالحلقة الدراسية  افتتاح مراسم ،كينيا جمهورية في الخارجية للشؤون الوزراء مجلس

 اسةةاك زيمن هيروتمعالي  إثيوبيا، في الخارجية لشةةؤونالدولة ل الدراسةةية وزيرةحلقة وقد حضةةرت ال

 بدع أسةةامة السةةفير الدراسةةية سةةعادةحلقة ال حسةةن وترأسعلي  محمدمعالي  جيبوتي، خارجية ووزير

 شةةهرل واألمن مالسةةل لمجلس مصةةر رئيسةةااعتبار ب األفريقي، االتحاد لدى لمصةةر الدائم الممثل الخالق

 .2018 ديسمبر

 من موظفون يرافقه شرقي، اسماعيل السفيرسعادة  واألمن، للسلم األفريقي االتحاد مفوض حضر .3

 األمم فدو وكان االفتتاح.لقي كلمة وأ المستوى رفيعةالالدراسية حلقة ال األفريقي، االتحادمفوضية 

 ألمينل الخاص الممثل يرأسه والبحث،معهد األمم المتحدة للتدريب  من مسؤولون ذلك في بما المتحدة،

 وحضر .تيتيه سروة حنا سعادة األفريقي، االتحاد لدى المتحدة األمم مكتب ورئيس المتحدة لألمم العام

 وسويسرا انياوألم والنرويج بلجيكا وهم األفريقي االتحاد شركاء أيضا المستوى رفيعةالالدراسية حلقة ال

 .المتحدة لألمم التابع األمن مجلس في الدائمون واألعضاء

 :الهدفثالثا. 
حلقة ال هتوضع الذي األساس تقوية هو المستوى الدراسية السادسة رفيعةحلقة لل الرئيسي الهدف كان .4

 فريقيةاأل المواقفإبراز  أجل من الجزائرب ،وهران في 2013 ديسمبر في الدراسية االفتتاحية

 طارإ عنها في والدفاع وتعزيزها وتنسيقهاوشعوبها،  القارة في واألمن السلم قضايا حول المشتركة

حفظ  عن األساسية المسؤولية تحملي الذي المتحدة، لألمم التابع األمن مجلس في القرار صنع عملية

 .الدوليين واألمن مالسال
 في واألمن السلموضع  بشأن اآلراء وتبادل لمناقشة للمشاركين فرصةالحلقة الدراسية  تأتاح وقد .5

 تنفيذب يتعلق فيمامجلس السلم واألمن  تواجه التي التحديات عن عامة لمحة تقديم عن فضال القارة،

ية أتاحت الحلقة الدراس اكم .المتحدة لألمم التابع األمن مجلس في إياه أفريقيا منحته الذي التفويض
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 اسية رفيعةالدرلحلقة ا توصيات تنفيذوضع  الستعراض للمشاركين فرصة ةالسادسرفيعة المستوى 

 حقيقت أجل من المطلوبة اإلضافية الخطوات حول النظر وجهات المشاركون تبادلو. ةالمستوى السابق

 المواقف لتعزيزالدولي،  األمن مجلس داخل A3للمجموعة األفريقية  القوية واإلجراءات الفعال التنسيق

 .واألمن السلم قضايا حول المشتركة األفريقية
لمجموعة األفريقية في ل سةةتسةةمح موضةةوعية عريضةةة، قضةةاياحلقة الدراسةةية ال أعمال جدول تضةةمن .6

 عالجةم كيفية في واسةةةع بشةةةكل التفكيرب والشةةةركاء السةةةلم واألمن المتحدة ومجلسمجلس األمن لألمم 

سلم قضايا  إلسكات سيةالرئي فريقياأل االتحاد ألجندة السلس التنفيذ وتسهيل فعالنحو  على واألمن ال

 الحلقة الدراسية: أعمال جدول بنود مناقشات نتائج يلي وفيما. 2020 بحلول أفريقيا في البنادق

 أفريقيا في السلم تعزيز بشأن  (أ)
 بالسةةةةةةلم المتعلقة المعقدة التحديات إلدارة الالزمة الخطوات حول النظر وجهات المشةةةةةةاركون تبادل .7

 تفقوااحيثما تحقق ذلك بالفعل و لتعزيز السةةةلم والوسةةةائل السةةةبل أفضةةةل ذلك في بما القارة، في واألمن

 :يلي ما على

 سةيماال أفريقيا، في واالسةتقرار واألمن السةلم تعزيز في المحرز المشةجع بالتقدم علما ةحاطاإل (1

 يالت لإلنجازات أفريقيا ملكية أهمية المشةةةةةةاركون أكد الصةةةةةةدد، هذا وفي. األفريقي القرن في

 .لقارةا تنمية تحققت التي اإلنجازات تسهل أن لضمان مناسبة آليات وضع إلى والحاجة تحققت
 قرار على عاًما 20 مرور بذكرى المتحدة األمم سةةةةةةتحتفل ،2020 عام في أنه مالحظة مع (2

 في اعتماده تم الذي واألمن والسةةلم المرأة بشةةأن 1325 رقم المتحدة لألمم التابع األمن مجلس

 ة،القار في السةةةةالم عمليات في النسةةةةاء إدماج في المحرز اعترفوا بالتقدم ،2000 أكتوبر 31

 لكاملةا المشةةةاركة تسةةةهيل أهمية على والتشةةةديد للنسةةةاء الوسةةةيطات التدريب توفير ذلك في بما

 يف األفريقيات النسةةةةةةاء شةةةةةةبكة بتفعيل المشةةةةةةاركون رحبو. السةةةةةةالمتعزيز  جهود في للمرأة

 .الوساطة
ب (3 تذكير  ية أنال يةاألوالمنظومة  واألمن للسةةةةةةلم المنظومة األفريق  ززتع أدوات للحكم هي فريق

 كوكذل ،نحو فعال على وحلها وإدارتها األزمات / بمنع النزاعات يتعلق فيما البعض بعضةةةةةةها

عادة عد ما مرحلة في والتنمية اإلعمار إ ع ب يا في اتالنزا ياق، هذا فيو. أفريق  شةةةةةةةدد السةةةةةة

للمنظومة األفريقية للسةةةةةةلم واألمن والمنظومة  المتزامن التنفيذ إلى الحاجة على المشةةةةةةاركون

  م.للحك فريقيةاأل
 جهود عن فضةةةةال والوسةةةةاطة، الوقائية للدبلوماسةةةةية األولوية إعطاء إلى الحاجة علىالتشةةةةديد  (4

 في االنتكاسةةةةةةةات ضةةةةةةةد الوقاية أدواتك ،اتالنزاع بعد مافي مرحلة  والتنمية اإلعمار إعادة

 .اتالنزاع
يد (5 جة على التشةةةةةةةد حا يادة إلى ال قاري اإلنذار قدرة تعزيز ز جة المبكر ال كار ومعال لدول إن  ا

 دعا الصةةةةةةةدد، هذا وفي. األفق في تلوح التي باألزمات المبكر اإلنذار لعالمات األعضةةةةةةةاء

 ةاالقتصادي والمجموعات األعضاء الدول بين فيما والتماسك التالحم من مزيد إلى المشاركون

 .الوقائية الدبلوماسية جهود في األفريقي واالتحاد اإلقليمية
 لنزاعاتا لمنع اإلقليمية واآلليات اإلقليمية االقتصةةةادية للمجموعات الحاسةةةم الدور على التأكيد (6

سويتها في وإدارتها سلم توطيد وت سبي المزايا االعتبار في األخذ مع واالستقرار، ال  وحقيقة ةالن

 هي وتسةةويتها وإدارتها النزاعات لمنع اإلقليمية اآلليات/  اإلقليمية االقتصةةادية المجموعات أن

 تحاداال قمة أن على المشاركون اتفقو. السالم اتفاقات لمعظم والضامنة المستجيبين أولعادة 

 وحكومات دول رؤسةةاء بين تجمعو، 2019 يوليو/  يونيو في النيجر في سةةتعقد التي فريقياأل

 النزاعةةات لمنع اإلقليميةةة واآلليةةات/  اإلقليميةةة االقتصةةةةةةةاديةةة والمجموعةةات األفريقي االتحةةاد

سويتهاو وإدارتها ضا اعتبارها يمكن، ت  أن مكني التي الكيفية حول آلية لوضع مثالية فرصة أي

 لمنع اإلقليمية اآلليات/ اإلقليمية االقتصةةةةةةادية والمجموعات ،األمنو السةةةةةةلم مجلس بها عملي

في  أفضةةةةةل نحو على واألمن السةةةةةلم تحديات معالجةل ، مجتمعةتسةةةةةويتهاو وإدارتها النزاعات
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 اإلقليمية االقتصةةةةةةادية والمجموعات االتحاد بين والتكامل ضةةةةةةامنالت مبادئ إطار في القارة،

 .تسويتهاو وإدارتها النزاعات لمنع اإلقليمية اآلليات/
 ريقياأف في السةةةالم جهود تنسةةةيق لضةةةمان إضةةةافية تدابير التخاذ الحاسةةةمة األهمية علىالتأكيد  (7

 في لبنادقا إلسةةكات األفريقي لالتحاد الرئيسةةي المشةةروع تنفيذاالسةةتفادة منها في و جيد بشةةكل

 .2020 بحلول أفريقيا
 ارة،الق النزاعات في بعد ما مرحلة في والتنمية اإلعمار إعادة تعزيز إلى الحاجة على التأكيد (8

 يفو. واالستقرار السالم تعزيز بهدف األزمات،/  النزاعات من الخارجة البلدان فيخصوصا 

 ادةعإل األفريقي التحادا مركز بتفعيل التعجيل ضةةةرورة على المشةةةاركون شةةةدد السةةةياق، هذا

 ميعج بمصةةةةةةر، ودعوا ،القاهرة في أفريقيا، النزاعات في بعد ما مرحلة في والتنمية اإلعمار

 هذه تمكين أجل من ،لمالياالدعم  كلذ في ماب ،المركز معدشةةةةةةركاء إلى لوا ءألعضةةةةةةاا ولدلا

 قيمةال وتوفير فعال بشةةةكل بمهمتها االضةةةطالع من األفريقي لالتحاد التابعة الهامة المؤسةةةسةةةة

 .الصدد هذا في المتوقعة المضافة
 يف والتنمية اإلعمار إعادة عناصةةةةر وتعزيز لتنشةةةةيط األولوية إعطاء إلى الحاجة على االتفاق (9

 ة الظروفوتهيئ فريقية للسةةلم واألمن،األبالنسةةبة للمنظومة أفريقيا  في اتالنزاع بعد ما مرحلة

 مركز قيام أن ضةةةةةرورة على المشةةةةةاركون شةةةةةدد كما. أفريقيا في اإلنمائية لألنشةةةةةطة الالزمة

 ثيقو بشةةةةةةكلأفريقيا  النزاعات في بعد ما مرحلة في والتنمية اإلعمار عادةإل األفريقي التحادا

 المجموعة األفريقية في من طلبوا الصةةدد، هذا وفي. المتحدة لألمم التابعة السةةالم بناء لجنة مع

 في والتنمية اإلعمار إعادة قضةةةةةةايا المجلس يضةةةةةةع أن من التأكدمجلس األمن لألمم المتحدة 

 .أعماله جدول رأس علىأفريقيا  في اتالنزاع بعد ما مرحلة
 نسيقالت ضمان أهمية على التشديدو السالم توطيد في للشراكات الحاسم بالدوراالعتراف  (10

 جنبيةأ مساعدة أيتوفيق  ينبغي أنه على التأكيد تم الصدد، هذا وفي. الجهود وترابط والمواءمة

 شةةةةةةةدد ذلةةك، على عالوة. األفريقيةةة بةةالملكيةةة ضةةةةةةرت وال أفريقيةةا، وأولويةةات احتيةةاجةةاتمع 

 سنف الجانبين كال لدى يكون حيث حقيقية شةةراكات إقامة ضةةمان إلى الحاجة على المشةةاركون

 الواقع. على أرضالمطروحة  للقضايا الفهم
 

 :معالجتها يتعين يزال ال التي والتحديات المحرز التقدم- 2020 بحلول أفريقيا في البنادق إسكات (ب)

 قد النزاعات عددكان  وإذا المدمرة. واألزمات المسةةةةةةلحة بالنزاعات طويل أمد منذ أفريقيا تأثرت لقد .8

 والتطرف باإلرها مميت منخليط  وانتشار ارتفاع بسبب اآلن يتفاقم العنف فإن كبير، بشكل انخفض

في  الصةةافية النتيجة وتتمثل .قارتنا من مختلفة أنحاء في متفرقةال الجريمة المنظمة وشةةبكاتوالتشةةدد 

 والدمار األرواحالخسةةةةائر في و المتضةةةةررة المناطق في واالقتصةةةةادية االجتماعية األنشةةةةطة تعطيل

 الصةةةدد، هذا وفي. األسةةةاسةةةية والحريات اإلنسةةةان لحقوق الجسةةةيمة واالعتداءات واالنتهاكات المادي

 وضع وقد. 2020 عام بحلول أفريقيا في البنادق إسكات لضمان إجراءات اتخاذ األفريقي قرراالتحاد

 محددةو للتنفيذ قابلة عملية خطوات تتضةةةمن رئيسةةةية طريق خارطة جانبه، من السةةةلم واألمن، مجلس

 ً  على المشاركون وافق المناقشات، بعد. 2020بحلول  أفريقيا في البنادق إلسكات اتخاذها يتعين زمنيا

 :يلي ما

سية الطريق رطةاخ تنفيذ في الكبير التقدماإلشادة ب (1 شأن األفريقي لالتحاد الرئي  العملية خطواتال ب

 شةةةةةهر مجلس السةةةةةلم واألمن إطالق ذلك في بما ،2020 عام بحلول أفريقيا في البنادق إلسةةةةةكات

ً  العفو، شةةةةةهرك سةةةةةبتمبر  الصةةةةةادر عن Assembly/AU/Dec.645(XXIX) المقرر مع تماشةةةةةيا

، 2017 يوليو 4و 3المنعقدة يومي  األفريقي التحادا والعشةةةةرون لمؤتمر التاسةةةةعة العادية الدورة

 ألسةةلحةا/  لألسةةلحة الطوعي للتسةةليم أفريقيا في العفو شةةهر عام كل من سةةبتمبر شةةهرالذي حدد و

 .ةقانوني غيربصورة  المملوكة
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تأكيد (2  ،يفريقاأل العفو بشةةةةةةهر اإلفريقي االتحاد في األعضةةةةةةةاء الدول جميعاحتفال  أهمية على ال

 على األعضةةةةاء الدول المشةةةةاركون وحث. لجمهورل توعية حمالت إلى الصةةةةدد هذا في والدعوة

 .العفو شهر تنفيذوضع  عن تقارير تقديم
 حقيقلت مطرد تقدم ووجود أفريقيا، في البنادق إسةةةةةكات هدف لتحقيق كافية أدوات بوجود اإلقرار (3

 وشةةركاؤها فريقياأ تضةةاعف أن ضةةرورة على المشةةاركون شةةدد ذلك، من الرغم على. الغاية هذه

 فريقياأ في البنادق إسةةةةةكات بشةةةةةأن األفريقي لالتحاد الرئيسةةةةةية الطريق رطةاخ تنفيذ في جهودهم

ية الطريق خارطة أن المشةةةةةةةاركون وأبرز .2020 عام بحلول  تحدد األفريقي لالتحاد الرئيسةةةةةة

 لدولا والتزام أفريقيا في واألمن للسةةةلم خطيرة تهديدات تشةةةكل التي الحرجة، القضةةةايا بوضةةةوح

 يالتصةةةد في األهمية بالغ أمر اآلخرين والشةةةركاء المتحدة واألمم األفريقي االتحاد في األعضةةةاء

 .المحددة التحديات لتلك
 أهمية ىعل والتأكيد األفريقي، لالتحاد التابع السةةةةالم صةةةةندوق إنعاش في المحرز بالتقدم اإلشةةةةادة (4

 من مكينهالت والتمويل القدرة من كبير بقدر األفريقي تتمتع لالتحاد السالم دعم عمليات أن ضمان
 المقدرة المسةةاهمات على أفريقيا تحصةةل أن أهمية على المشةةاركون أكد كما بصةةالحياتها.الوفاء 

 ادلالتح السةةةةةةالم التابعة دعم عمليات لتمويل به التنبؤ يمكن مسةةةةةةتدام كمصةةةةةةدر المتحدة األمم من

 .األفريقي
 هيئتين تزاالن للحكم ال والمنظومةةة األفريقيةةة فريقيةةة للسةةةةةةلم واألمناألالمنظومةةة  أنبةة التةةذكير (5

 على والتأكيد. ةالمسةةلح الرئيسةةية للنزاعات الهيكلية لألسةةباب بفعالية للتصةةدي ألفريقيا مناسةةبتين

 A3لألمم المتحدة  مجلس األمنالمجموعة األفريقية في و مجلس السةةلم واألمن كوني أن ضةةرورة

 .إفريقيا في البنادق إلسكات اآلليتين الستخدام السبل أفضل حول ابتكاًرا أكثر
 للدول اآلليات أفضل من واحدة هي النظراء المتبادلة بينللمراجعة  األفريقية اآللية االعتراف بأن (6

 لخبراتا وتقاسةةم مسةةيسةةة، وغير موضةةوعية بطريقة أنفسةةها لتقييم األفريقي االتحاد في األعضةةاء

 عادةإ أهمية على الضوء المشاركون سلطو .الوطنية مؤسساتها تعزيز بشأن المستفادة والدروس

شيط شاملة العضوية وضمان األقرانبين للمراجعة المتبادلة  األفريقية اآللية تن  جميع بجان من ال

 تحاداال ميزانية من به لتنبؤا الذي يمكن التمويل وكذلك فريقي،األ االتحاد في األعضةةةةةةةاء الدول

 وأحاط. ارةالق في للنزاعاتالرئيسةةية  الهيكلية األسةةباب بعض لمعالجة فعالة آلية إذ هي األفريقي،

ً  المشاركون  فريقياأل التحادمؤتمر ال عشرة الحادية االستثنائيةالدورة  اعتمدته الذي بالمقرر علما

 التي ةالقةةانونيةة الميزانيةةة فيللمراجعةةة المتبةةادلةةة بين النظراء  األفريقيةةة اآلليةةة فيهةةا أُدمجةةت التي

 .األعضاء الدول تمولها
 ورصةةد ياألفريق لالتحاد الرئيسةةية الطريق رطةاخ لتنفيذ الكافي االهتمام منح أهمية على التشةةديد (7

 األمم تواصةةل أن ضةةرورة على المشةةاركون أكد كما. الصةةدد هذا في تحديات أي ومواجهة التقدم

 .ريقياألف لالتحاد الرئيسية الطريق رطةاخ تنفيذل في الدعم تقديم اآلخرون والشركاء المتحدة
سية  واإلنمائية الهيكلية ألسبابل وعند التطرق (8  على اركونالمش شدد أفريقيا، في للنزاعاتوالرئي

 في بما ياأفريق في النزاعات اندالع في تسهم التي الخارجية التأثيرات االعتبار في األخذ ضرورة

 البلدان جميع المشةةةاركون حث الصةةةدد، هذا وفي .القارة إلى لألسةةةلحة المشةةةروع غير التدفق ذلك

موجب ب هااللتزامات وفقا لألسةةةةةةلحة المشةةةةةةروع غير التدفق ومكافحة لمنع فعالة تدابير اتخاذ على

 .الدولي القانون
 اركةالمش ذلك في بما ،النزاعات لمنع المتاحة األدوات جميع من االستفادة إلى الحاجة على التأكيد (9

 احلمر جميع في األفريقية، المجتمعات وقادة الدينيين القادة والنسةةةةةةةاء وكذلك للشةةةةةةباب الكاملة

 بعد ما مرحلة في والتنمية اإلعمار إعادةو والقرار واإلدارة الوقاية مجال في أي ،النزاع دورات

 .القارة في السالم بناء جهود في وكذلك ،النزاعات

 :أفريقيا في واألمن السلم على وتأثيره المناخ تغير بشأن )جـ(
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 ممةا ة،األغةةذيةة إنتةةاج في كبير انخفةةاض إلى الطبيعيةةة والكوارث المنةةاخ لتغير المتزايةةدة اآلثةةار تؤدي .9

عدام مراعييؤدي إلى نقص ال ية المجتمعات في األمن وان باب هي هذه. المحل بات أسةةةةةة  االضةةةةةةطرا

 نالمشةةةةاركو وافقو. القارة في واألزمات النزاعات إلى تؤدي التي الموارد والتنافس على االجتماعية

 :يلي ما على مكثفة مداوالت بعد

 26 من رةالفت في عقد الذي المستدام األزرق االقتصاد مؤتمر إليها توصل التي بالنتائج اإلشادة (1

 االقتصةةةةةةةادي االسةةةةةةتخدام أهمية على أكد والذي ،(كينيا) نيروبي في ،2018 نوفمبر 28 إلى

 .لوثوالت البيئي النظام وصحة المستدامة األسماك مصائد بين يتراوح الذي األزرق، لالقتصاد
 كونالمشار أكد الصدد، هذا وفي. المناخ تغير تأثير ضد محصنة قارة توجد ال أنه على التأكيد (2

 المشتركة المسؤوليات لمبدأ وفقا المناخ لتغير السلبية اآلثار معالجة فيالنهج تنسيق  أهمية على

 عن فضةةةةال المناخ، تغير أعراض معالجة أهمية على أيضةةةةا المشةةةةاركون وأكد. المتباينة ولكن

 .رئيسيةال أسبابه
 من يفللتخف العالمي المسةةتوى على موحدة أفريقية جبهة تعبئة مواصةةلة ضةةرورة على التشةةديد (3

 لىع لالسةةتجابة قاري إطار لوضةةع وكذلك والقاري، اإلقليمي المسةةتويين على المناخ تغير آثار

 جعشةةةةة ذلك، على وعالوة. المناخ بتغير المتعلقة للنزاعات األمنية لالنعكاسةةةةةات اسةةةةةتباقي نحو

 المناخ تغيرمقاومة  على القدرةحول  وطنية على وضةةع سةةياسةةات األعضةةاء الدول المشةةاركون

 ات،الممارس وأفضل الخبرات تبادل على األعضاء الدول كما حثوا .الصلة ذات التنفيذ وآليات

 .الحدود عبر التعاون تعزيز في القدرات بناء وكذلك
 انةدالع لمنع مبةادرات التخةاذ األفريقيةة الوقةائيةة األدوات اسةةةةةةتخةدام إلى الحةاجةة على التةأكيةد (4

 ارةالق في المناخ تغير من تضةةررا األكثر المناطق في السةةياسةةية واألزمات المسةةلحة النزاعات

لى ع التأكيد مع الغذائي، األمن لضةةةةمان وقائي كتدبير الزراعي، القطاع في االسةةةةتثمار وزيادة

 .المناخ تغير آثار من تضررا األكثر المناطق
 وبناء الحدود عبر التعاون تعزيز أجل من الممارسةةةةةةةات وأفضةةةةةةةل الخبرات تبادل إلى الدعوة (5

 .القدرات
 يف اإليكولوجي النظام لتنشيط الالزمة الموارد تعبئة إلى والشركاء األعضاء الدول جميع دعوة (6

 هذه يف المناخ لتغير السةةةةلبية اآلثار من التخفيف آليات كإحدى السةةةةاحل، ومنطقة تشةةةةاد بحيرة

 أخرى أجزاء في مماثلة جهودب القيام إلى األعضةةةاء الدول جميع المشةةةاركون دعا كما .المناطق

سلبية لآلثار عرضةم القارة من  لقرنا منطقة من أجزاء في السيما الجفاف، مثل المناخ لتغير ال

 البيئي التدهور مكافحة إلى الحاجة على أكدوا ذلك، على وعالوة. ومنطقة السةةةةةةةاحل فريقياأل

 حتأصةةب التيو واالجتماعي، واالقتصةةادي السةةياسةةي األمن المقترنة بانعدام القارة، على وآثاره

 .الالجئين وحركات للهجرة رئيسيةدوافع 
 باريس ةاتفاقي على والتصةةديق التوقيع على بعد، ذلك تفعل لم التي األعضةةاء، الدول جميع حث (7

 .2016 عام يف المغرب في عقدت التي األفريقية العمل قمة بنتائج وااللتزام بتنفيذها والتعجيل
 
 
 
 
 
 
 

 لتقدما - واألمن السلم األمن ومجلس مجلس في األعضاء األفريقيين بين التعاون تعزيز بشأن )د(

الستتتتتتلم مجلس ل مغلقة دورة) المستتتتتتتقبلية واآلفاق 2017/2018 في المستتتتتتتفادة والدروس

  (لألمم المتحدةمجلس األمن التابع المجموعة األفريقية في األفريقي و لالتحاد األمنو
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 المشاركوناستمر  بالجزائر، ،وهران في ،2013 عام في المستوى ةرفيعالحلقة الدراسية  إطالق منذ .10

والمجموعة  من كل بها يعمل أن يمكن التي السةةةةةبل أفضةةةةةل حول النظر وجهات ويتبادلون يناقشةةةةةون

ً  األفريقي لالتحاد واألمن ومجلس السةةةةةةلملألمم المتحدة األمن األفريقية في مجلس  بغية  جنب إلى جنبا

 واقفالم وتعزيزمناصرة  علىالمجموعة األفريقية في مجلس األمن لألمم المتحدة  ورؤية قدرة تعزيز

 ةعرفيالحلقات الدراسةةةةةية  خالل منو .األمن مجلس في القرار صةةةةةنع عملية في المشةةةةةتركة األفريقية

 لتفاعلوطرق االوحدة التابعة لمجلس األمن للتنسةةيق  إنشةةاء مثل كبيرة، مكاسةةب تحقيق تم المسةةتوى،

 عززت وقد والمجموعة األفريقية في مجلس األمن لألمم المتحدة. لالتحاد سةةةةةةلم واألمنلمجلس ا بين

 التعاونبالمجموعة األفريقية في مجلس األمن لألمم المتحدة  أنشطة تنسيق كبير بشكل اإلنجازات هذه

 ادسةةة،السةةرفيعة المسةةتوى  الحلقة الدراسةةية خاللو. لإلتحاد األفريقي مجلس السةةلم واألمن مع الوثيق

 :يلي ما على واتفقوا السابقة االستنتاجات تنفيذ المشاركون استعرض
 
المجموعة األفريقية في مجلس األمن  أعضةةةةاء فيه يعمل الذي الصةةةةعب العالمي بالسةةةةياق اإلقرار (1

 األطراف تعددية ضةةةةةةد للهجوم الحالية بالموجة أخرى، أمور بين من يتميز، والذيلألمم المتحدة 

 يالت التحديات بالغ بقلق المشةةةةاركونالحظ  السةةةةياق، هذا فيو .األمن مجلس داخل وقلة التماسةةةةك

إطاره  في عنها والدفاع المشةةةةةةتركة فريقيةاأل المواقف تعزيز في A3المجموعة األفريقية  تواجه

لدول جميع واودع حاد في األعضةةةةةةةاء ا ها تعزيز إلى اإلفريقي االت ية في لل دعم مجموعة األفريق

 والتحدثفيما بينها  والوحدة التنسيق من المزيد ضمان في المساهمة أجل من الدوليمجلس األمن 

 .الدولي األمن مجلس داخل واحد أفريقي بصوت
سيق إلىمع التقدير ة راإلشا (2  .المجموعة األفريقية في مجلس األمن الدوليأنشطة  في والتعاون التن

 ةصةةياغلالمجموعة األفريقية في مجلس األمن لألمم المتحدة ب المشةةاركونأشةةاد  الصةةدد، هذا وفي

 من هواعتمادلبحثه  األفريقي لالتحاد واألمن السةةةلم أجندة بتمويل المتعلق القرار وعرض مشةةةروع

 .المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قبل
 من آخرين أعضةةةاءباألمن الدولي  المجموعة األفريقية في مجلس ضةةةرورة تواصةةةل على التشةةةديد (3

 كاءشةةر مع اسةةتراتيجية آليات إنشةةاءب القيام وكذلك المتحدة، األمم في االنحياز عدم حركة مجموعة

 في مجلس فريقيةم واألمن األللمسةاندة أجندة السة السةياسةي الدعم من المزيد حشةد أجل من آخرين،

 األمن الدولي.
يات مالحظة (4 حد جه  التي الت لدوليتوا ية في مجلس األمن ا  المواقف تعزيز في المجموعة األفريق

 ألمنا مجلس في اإلفريقي التحادل سةةةياسةةةةالأجهزة  قررتها عنها كما والدفاع المشةةةتركة فريقيةاأل

تابع حدة، لألمم ال لدولدعوة و المت حاد في األعضةةةةةةةاء ا قديم إلى فريقياأل االت مجموعة ل دعمها ت

 ريقيأف بصةةةوت والتحدث والوحدة التنسةةةيق تعزيز ضةةةمان بهدفمجلس األمن الدولي أفريقيا في 

 .المتحدة لألمم التابع األمن مجلس في مشترك واحد
 بشةةةةةةكل التعامل على قدرة أكثر كونت أن إلىمجلس األمن الدولي المجموعة األفريقية في  حاجة (5

 قررالم مع يتمةةةاشةةةةةةةى بمةةةا القةةةارة، في واألمن المعقةةةدة للسةةةةةةةلم تحةةةديةةةاتال مع أفضةةةةةةةةةل

Assembly/AU/Dec.598 االتحاد،السةةةادسةةةة والعشةةةرون لمؤتمر  العادية الدورة اعتمدته الذي 

 .2016 يناير في المنعقدة
ية عن باإلعالن الترحيب (6 ية في ن  لمجلس مفتوحة جلسةةةةةةةة تنظيم مجلس األمن المجموعة األفريق

 االسةةةةتوائية، غينيا رئاسةةةةة تحت ،2019 فبراير في فريقياأ في البنادق إسةةةةكات حول الدولي األمن

 أفريقيا يف البنادق حول إسكات اإلفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق رطةاخ تنفيذل الدعم حشد بهدف

 دعمهم تقديم إلى والشةةركاء اإلفريقي االتحاد في األعضةةاء الدول جميع ودعوة ،2020 عام بحلول

 .الصدد هذا في
 ألمنا مجلس وأعضةةةاء مجلس السةةةلم واألمن بين مشةةةتركة ميدانية بعثاتب أهمية القيام على التأكيد (7

 اماعاتهمالجت المشةةتركة البيانات في المتضةةمنة السةةابقة المقررات مع تمشةةيا المتحدة، لألمم التابع
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 على ويتم االتفاق. إفريقيا في واألمن السةةالم مجال في والمواءمة التعاون تعزيز بهدف المشةةتركة،

  .المجلسين بين المشتركة الميدانية البعثات طرق إنشاء هذه
 لهبرنامج عمبمواكبة  األفريقي لالتحاد التابع مجلس السةةةةةةلم واألمن قيام إلى الحاجة تأكيد إعادة (8

تابع األمن مجلس برنامج مع المؤقت الشةةةةةةهري حدة، لألمم ال جل من المت كافي أ حة الوقت ال تا  إ

 كونسةةةي الصةةةدد، هذا فيو. الالزمةتحضةةةيرات لبا الدولي للقياممجلس األمن مجموعة أفريقيا في ل

 مجلس يف والرؤسةةةاء األفريقيين مجلس السةةةلم واألمن رئيس تشةةةاور بينيتم الأن  للغاية المفيد من

 وشةةةدد. الشةةةهرية عملهم برامجعند صةةةياغة  األفريقية واألمن السةةةالم قضةةةايا حول الدولي األمن

مجلس السةةةةةلم  عن الصةةةةةادرة الصةةةةةحفية والبيانات والمقررات اإلعالنات قيمة على المشةةةةةاركون

 .األمن مجلسل مرجعي كإطار األفريقي أجهزة السياسة لالتحاد قرارات وكذلك ،واألمن
 بياناته أو إعالناته في الضةةةةةةرورة، عند ،مجلس السةةةةةةلم واألمن شةةةةةةيري أن ضةةةةةةرورة على التأكيد (9

لنقل ومجلس األمن الدولي  مجموعة أفريقيا في تخذهات أن من يتوقع التي الخطوات إلى الصةةحفية،

عقاد ان األمن قبلمجلس  مجموعة أفريقيا في إلى المناسةب الوقت في مجلس السةلم واألمن مقررات

 الالزمة. اتالتحضيرب للقيام الكافي الوقت إتاحة أجل من اجتماعاته،
مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد  من كل في الخبراء، قدرات تعزيز مواصلة ضرورة على التأكيد (10

 في ماب معًا، والعمل والتعاون أنشةةطتهم لتنسةةيقالدولي  مجلس األمن في أفريقيامجموعة واإلفريقي 

 هما.بين المشتركة السنوية التشاورية التحضير لالجتماعات أثناء ذلك
 لعبته لذيا المثالي للدور واليتها، المنتهيةمجلس األمن  مجموعة أفريقيا في عضو ،إثيوبياب اإلشادة (11

 دائم يرغ كعضو انتخابها على إفريقيا جنوب ةوتهنئ الدولي، األمن مجلس في عضويتها فترة خالل

لدولي، األمن مجلس في بت التزامها والتطلع إلى ا ثا فاعو بالتعبير ال لد  كةالمشةةةةةةتر المواقف عن ا

 يف اعضةةةةةةويتهمدة  خاللوتعزيزها  بالقارة المتعلقة واألمن السةةةةةةلم قضةةةةةةايا حول اإلفريقي لالتحاد

 التنسةةيق تعزيز فيمجلس األمن الدولي  سةةتمري أن ضةةرورة على المشةةاركون شةةددو. األمن مجلس

جلس م الطالع وكذلك ،التابع لألمم المتحدة األمن داخل مجلس المشةةةةتركة اإلفريقية المواقفلتقوية 

ت إعالنا مع يتماشةةةى بما األمن مجلس داخل أنشةةةطتها على بانتظاملإلتحاد األفريقي  السةةةلم واألمن

  .الصلة واألمن ذاتمجلس السلم 
عة خالل الحلقات الدراسية رفي اآلن حتى تحققت التي اإلنجازات من االستفادة ضرورة على التشديد (12

 هذا وفي. لمكاسبا تلك تعزيز في والتنسيق بالتعاون يتعلق فيما واالبتكار السابقة الخمسةالمستوي 

 غييرت في النظر على ووافقوا المستوى ةرفيعالحلقات الدراسية  أهمية المشاركون على أكد الصدد،

 ترحاتمق تقديم المفوضية من طلبواو .المناسب المستوى على أكبر مشاركة ضمان بهدف التوقيت

 إلفريقيا االتحاد مفوضةةية تقوم أن على اتفقوا كما. مجلس السةةلم واألمن قبل من فيها النظر يتم لكي

 على نيويورك، فيمجلس األمن الةةدولي  مجموعةةة أفريقيةةا في إرشةةةةةةةةادي لخبراءبرنةةامج  بتنظيم

 األمن مجلس داخل مقاعدهم يأخذوا أن وقبل للمجموعة االنتخابات الجديدة بعد الفني، المسةةةةةةتوى

 .الدولي
 لتموي بشأن األمن مجلس قرار مشروع أنبأن يضمن  مجلس السلم األمن التزام على التأكيد إعادة (13

 جبي ،األمن الدولي مجلس مجموعة أفريقيا فيه تقدم الذي األفريقي، لالتحاد السةةةةةالم دعم عمليات

 جميع المشةةةةاركون دعا الصةةةةدد، هذا وفي. العتماده السةةةةرعة وجه على األمن مجلس فيه ينظر أن

 .القرار مشروع تقديم في المشاركة إلى االنحياز عدم حركة ذلك في بما والشركاء، األفريقية البلدان
 انحهم الذي التفويضمجلس األمن الدولي  في أفريقيا مجموعة نفذت أن ضةةةةةةرورة على التأكيد إعادة (14

ياه مؤتمر  Assembly/AU/Dec.598(xxvi)] أعاله المذكورقرر مبموجب ال األفريقي االتحاد إ

 والمجموعةمجلس األمن الدولي  بين والتنسةةةةةةيقالتعاون  تعزيز أهمية على المشةةةةةةةاركون وشةةةةةةةدد

 الحوالمصةةةةةةة المواقف لتعزيز أكبر بفعالية المطلوب الدعم حشةةةةةةةد أجل من نيويورك، في األفريقية

 .المتحدة لألمم التابع األمن مجلس في القرار صنع عملية في المشتركة األفريقية
 يف قيادي القيام بدور في اجهوده مضةةةةاعفة علىمجلس األمن الدولي  مجموعة أفريقيا في تشةةةةجيع (15

 على أكدوا الصةةةةةةةدد، هذا وفي. المتحدة لألمم األمن مجلس داخل األمنو لسةةةةةةلمل ةفريقياأل األجندة
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 منواأل السةةلم بقضةةايا المتعلقة القرارات بدور ريادي في مجلس األمن الدولي ضةةطلعي أن ضةةرورة

 .فريقياأ في
في  أخذت، سةةاانتخابه بعدالدولي  األمن مجلس مجموعة أفريقيا في أن ضةةمان ضةةرورة على التشةةديد (16

 فعاليةب لالضطالع الالزمة القدرة اامتالكه ضمان بغية نيويورك، في ابعثاته قدرات تعزيز الحسبان

 .األمن مجلس في اعضويته على المترتبة بالمسؤوليات
 عملية ياقسةةةةةة في األفريقي، لالتحاد الدائمة المراقبة بعثة قدرة تعزيز زيادة إلى الحاجة على التأكيد (17

 .الجديد الهيكل تحديد والسيما الجارية، األفريقي االتحاد إصالح
 زيادة هدفب األفريقي لالتحاد الدائمة المراقبة لبعثة موظفين امتهعارإل ونيجيريا بالجزائر اإلشةةةةةادة (18

مح يسةةالتي هي في وضةةع  األخرى، األعضةةاء الدول تشةةجيع الصةةدد، هذا وفي المكتب، قدرة تعزيز

 لتصةةةديل الملحة الحاجة على تأكيدال وكذلك إعادة. المكتب في خرينآ موظفين تعيين على ،لها بذلك

 . المكتب هاواجهي األوجه التي المتعددة الكفاءة لتحديات
 

 :شكر قرار رابعا.
يا، جمهورية حكومةبالشةةةةةةكر ل المشةةةةةةةاركونتوجه  .11 يادة تحت كين مة  ق خا تا، أوهوروف يا  رئيس كين

 ظيمالتن لضةةمان وضةةعت التي الممتازة والظروف الضةةيافة كرم على كينيا، شةةعب الجمهورية، وكذلك

 اء،للشةةرك امتنانهم عن كذلك المشةةاركون وأعرب. السةةادسةةة المسةةتوى ةرفيعللحلقة الدراسةةية  الناجح

 الدراسية. الحلقة لتنظيم دعم من اهقدم لما وسويسرا، النرويج وخصوصا
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 مشروع مقرر

 عن أنشطته ووضع السلم واألمن في أفريقيا بشأن تقرير مجلس السلم واألمن

 ASSEMBLY AU/6(XXXII)الوثيقة، 

 إن المؤتمر،

 لمجاورةا البلدان ذلك في بما ليبيا، في لألزمة دائم حل إليجاد المبذولة المتواصلة بالجهود علما   يحيط .1

 في بصقلية رموبالي في المنعقد المؤتمر عن فضالً  ليبيا، بشأن المستوى الرفيعة األفريقي االتحاد ولجنة

 ولح دولي مؤتمر عقد إلى الرامية بالجهود اإلسراع المفوضية رئيس منالمؤتمر  يطلب. 2018 نوفمبر

 يحيط. المتحدة واألمم األفريقي االتحاد رعاية تحت 2019 عام في أبابا أديس في ليبيا في المصالحة

 التي يةاالتفاق أحكام مع يتماشى بما ليبيا، في للنزاع سلمي حل إليجاد المبذولة بالجهود المؤتمر علما

 التي بالنتائج أيضا   يحيط المؤتمر علما  . المغرب الصخيرات، في ،2015 في الليبية األطراف وقعتها

. 2018 نوفمبر 29 في الخرطوم يلليبيا المنعقد ف المجاورة بلدانلل الوزاري االجتماع إليها توصل

 بييناللي المصلحة أصحاب مع العمل بمواصلة المستمر األفريقي االتحاد التزام مجدداالمؤتمر يؤكد و

 واألمن الدائم السالم إحالل بهدف الصلة ذات والدولية اإلقليمية والمنظمات المجاورة والبلدان

 .ليبيا في المصالحةتحقيق و واالستقرار
 

. وسلمي بشكل سلس الرئاسية االنتخابات عمليةإلجراء  المصلحة وأصحاب الملغاشي الشعبعلى  يثني  .2

 دعم واصلةماألفريقي ب االتحاد التزام ويؤكد مجددا ،انتخابه على راجولينا أندري الرئيسالمؤتمر يهنئ 

 وال ،فريقياأل االتحاد مفوضيةالمؤتمر بيشيد . والتنمية الديمقراطية تعزيز نحو مسيرتها في مدغشقر

 على لعمامرةا انطرم السفيرسعادة  ،أفريقيا في البنادق سكاتإل المفوضية لرئيس السامي الممثل سيما

 لرئيس الخاص الممثل إلى باإلضافة مدغشقر، في والمصالحة االستقرار لتحقيق الدؤوبة جهوده

 .يوسف أحمد حواء السيدة مدغشقر، المفوضية لدى
 

 منالضا هو األفريقي االتحاد أن إلى مشيرا ،القمر جزر في واالستقرار بالسالم التزامه مجددا يؤكد .3

 هذا وفي. 2001 فبراير 17 في فومبوني، في الموقّع القمر، جزر في للمصالحة اإلطاري التفاقل

 حل نع البحثالتحلي بضبط النفس قدر اإلمكان ومواصلة  على األطراف جميعلمؤتمر ا يحث الصدد،

 دستوريةال اإلصالحات تنفيذ بطرائق يتعلق فيما سيما ال والتشاور، الحوار خالل من لخالفاتهم، دائم

 إجراء يف تأخير دون الشروع على المفوضية رئيسالمؤتمر  ويشجع. المقبلة واالنتخابات والمؤسسية

ومجموعة تنمية الجنوب  المتحدة، األمم سيما وال ،األفريقي االتحاد شركاء مع مكثفة مشاورات

 ضاء،االقت عند آخرين دوليين شركاء ومع العربية، الدول وجامعة ،ومنظمة التعاون اإلسالمي ،األفريقي

 خاباتاالنت قبلكبر قدر ممكن من توافق اآلراء أل الفرصة إلتاحة القمر جزر في أعمالهم تنسيق بهدف

 .2019 عامخالل 

 يثني كما .الصومالية يةاالنتقال خطةال تنفيذ في المحرز للتقدم الصومالية االتحادية بالحكومة يشيد .4

 ابالشب جماعات شوكة إضعاف في الحاسم الصومال لدورها في األفريقي االتحاد بعثةالمؤتمر على 

يد يش. الصومالية يةاالنتقال الخطة تنفيذ في وكذلك الصومال، في األخرى اإلرهابية والمجموعات

 ها الهائلةتتضحياالبلدان المساهمة بقوات وعناصر الشرطة في بعثة االتحاد األفريقي لب ،مجددا المؤتمر

 دراليةالفي الحكومةالمؤتمر  يحث. الصومال في والمصالحة واالستقرار واألمن السالم تعزيز مجال في

 يتم ثماري لخالفاتها، دائمة حلول إليجادقصار الجهد  بذل على الصومال في األعضاء الفيدرالية والدول

 تنفيذ سهليصياغته، والذي س سيتم الذي الجديد الدستور في باالتحاد المتعلقة الجوانب جميع من االنتهاء
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 االقتراع إلى الحاجة سيما ال ،2021-2020 الفترة في االنتخابية، والعملياتالمنظومة الوطنية لألمن 

 .بلدهم مستقبل بشأن إرادته عن بالتعبير الصومالي للشعب سيسمح الذي العام

 لتعاونيةا لجهودها دارفور في المتحدة واألمم األفريقي لالتحاد المختلطة والعملية السودان بحكومة يشيد .5

المؤتمر على  يشدد. القوات عدد خفض بشأن 2429 األمن مجلس قرار تنفيذ استمرار سهلت التي

 هذا وفي. المستدامة التنمية مشاريع في االستثمار خالل من دارفور في دائم سالم ضرورة إحالل

 ضمان هدفب المناسبة بالمبادرات لقيامل المتحدة، األمم مععلى العمل  المفوضية،المؤتمر  يشّجع الصدد،

 كومةالحالمؤتمر  يحث. دارفور فيفي فترة ما النزاع  والتنميةإلعادة اإلعمار  الكافية األموال تعبئة

المستوى  األفريقي الرفيع االتحاد فريق من بدعم الشمال، - السودان لتحرير الشعبية والحركة السودانية

 جنوب تيمنطق لقضية دائم حل إليجاد العمل مواصلة على السودان، وجنوب انالمعني بالتنفيذ في السود

 المحتاجين، نللسكا اإلنسانية المساعدة لتقديم مواتيةال ظروفال تهيئة ذلك في بما األزرق، والنيل كردفان

 .الصدد هذا في السودان حكومة مشاركة باستمرار ويشيد

 خالل من همابلدي بين بضمان السلم ميارديت كير لفايوس البشير حسن عمر الرئيسين بالتزام يرحب .6

 حسن تعزيز أجل من امجهوده مواصلة على الدولتين ويشجع ،2013 و 2012 لعامي التعاون اتفاقيتي

ً  للتعايش قابلتين دولتين بناء تعزيز في سيساهم الذي الجوار  المؤتمر يدعو. ووئام بسالم جنب إلى جنبا

 لىع ويشجعهما المشترك الحدودي أمنهما تعزيز أجل من ألبيي النهائي الوضع معالجة إلى الدولتين

 لمتعلقةا التعاون اتفاقية في موضح هو كما العالقة المشاكل لحل األفريقي االتحاد مع التعاون مواصلة

 .عليها المتنازع المناطق من وغيرها أبيي ذلك في بما المشتركة، بحدودهما

 سبتمبر 12 يف السودان جنوب جمهورية في لنزاععلى االتفاق الذي تم تنشيطه لتسوية ا توقيعالب يرحب .7

 ذمنلدور القيادي الذي اضطلعوا به ل السودان جنوببأصحاب المصلحة في  المؤتمر يشيد. 2018

 معارضةال مجموعات ويدعوعلى االتفاق الذي تم تنشيطه لتسوية النزاع في جنوب السودان.  توقيعال

 فياف ألطرا أيضاالمؤتمر  يدعو. مسبقة شروط أي دون، أن تقوم بذلك االتفاق إلى بعد تنضم لم التي

لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان بهدف إتاحة للتنفيذ الكامل لالتفاق المنشط  السودان جنوب

 عمليةل والمالي السياسي الدعم تقديمعلى  الدولي المجتمع ويشجع .متجددةال السالم لعملية فرصةال

 يةالحكوم الهيئة وحكومات دول رؤساءالمؤتمر ب يشيد. األمنية الترتيبات تنفيذ وخاصة السالم،

 نوبج في واالستقرار واألمن الدائم السالم إحالل إلى الرامية الدؤوبة جهودهم على للتنميةالمشتركة 

 لعملية ادعمه مواصلة علىالمختص  المستوىالمؤتمر فريق االتحاد األفريقي الرفيع  يشّجع. السودان

 يف األعضاء الدولالمؤتمر  يدعو. الحدودالمستقلة لترسيم  لجنةال دعم خالل من ذلك في بما السالم،

 هدفب السودان، جنوب في األفريقي االتحاد بعثة لدعم الدولي المجتمع عن فضالً  ،األفريقي االتحاد

 رئيس اي،موغ فستوس المؤتمر بفخامة السيديشيد . السالم لعملية الفعال األفريقي االتحاد دعم ضمان

الهيئة الحكومية  وويدع ،إنشائها منذلقيادته المستنيرة للجنة المشتركة للرصد والتقييم  السابق، بوتسوانا

 تعين خلف له.  في إلسراعالمشتركة للتنمية، ل

 خطوات تعد والتي المنطقة تشهدها التي اإليجابية للتطورات األفريقي القرن منطقة قادةيثني على   .8

 التزام مجددا المؤتمر يؤكد. القارة من الجزء هذا في واالستقرار السالم توطيد أركان نحو حاسمة

 وإريتريا ثيوبياإ بين المشترك اإلعالن وكذلك تريا،وإر إثيوبيا بين الجارية العملية بدعم األفريقي االتحاد

 دعم على األفريقي االتحاد في األعضاء لدولا ويشجع وجيبوتي، إرتريا بين واالتفاق والصومال،

. ألعماالقاري  التكامل جهود في إطار الفعال اإلقليمي التكامل وتسهيل، السالملتوطيد  اإلقليم جهود

 أفورقي اسسيأ وفخامة السيد جيبوتي رئيس جيله عمر إسماعيل فخامة السيدعلى  المؤتمر أيضا ويثني

 ذي األمنمجلس السلم و بيان إطار في البلدين، بين العالقات بتطبيع والتزامهما املجهوده ترياإر رئيس

 من بدعم المؤتمر مجلس السلم واألمن، يشجع. و(2018) 2446 المتحدة األمم وقرار الصلة،

 المشاركة مرارعلى است ،األفريقيفريق التنفيذ رفيع المستوى لالتحاد  خالل من ذلك في بما المفوضية،
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 جراءإ ضرورة على المؤتمر يشدد ،الخصوص هذا وفي. األفريقي القرن في التغيير اتدينامي في

 التنميةو واالستقرار واألمن السالم مؤتمر لعقد الدعوة أجل من المستويات مختلف على مكثفة مشاورات

ً  مبكر، وقت في األفريقي القرن في لصادر عن ا Assembly/AU/Dec.472 (XX) المؤتمر لمقرر وفقا

 .2013 يناير 28و 27 يومي المنعقدة العشرين العادية دورته

 لكونغوا جمهورية على يثنيو الديمقراطية، الكونغو جمهورية في لالنتخابات السلمي بالتنظيم يرحب .9

 المؤتمر فخامة السيد فليكس يهنئو. التاريخي السلمي االنتقال أجل الديمقراطية، شعبا وحكومة، من

 التزاما ويؤكد مجدد الديمقراطية الكونغو لجمهورية رئيًسا نطوان تشيلومبو تشيسكيدى على انتخابهأ

 ةالمصلح أصحاب وسائر الديمقراطية الكونغو ةجمهوري حكومة مع العمل بمواصلة األفريقي االتحاد

 مهوريةج في واالقتصادية االجتماعية والتنمية واالستقرار واألمن السلم تحقيق أجل من الكونغوليين

ع الخصوص، هذا وفي. الديمقراطية الكونغو ّ  لىع الكونغوليين المصلحة أصحاب جميع المؤتمر يشج 

 لالدو المؤتمر ويدعو. معا والعمل األخرى االعتبارات جميع فوق العليا بالدهم مصالح على الحفاظ

 الكونغو جمهورية في الجديدة السلطات دعم إلى الدولي والمجتمع األفريقي االتحاد في األعضاء

 يجددو. لمنطقةا وفي مبالده في واالستقرار واألمن السالم توطيد إلى الرامية جهودها في الديمقراطية

 لسياسيةا األطراف بعض على بالرفع الفوري للعقوبات المفروضة األوروبي االتحاد إلى طلبه المؤتمر

 .الكونغولية الفاعلة

 فبراير 6 يف الوسطى أفريقيا جمهورية في والمصالحة للسالم السياسي االتفاق على بالتوقيع يرحب .10

 المبادرة إشراف تحت ،الوسطى أفريقيا لجمهورية المسلحة والجماعات الحكومة المبرم بين ،2019

 ومفوض يةالمفوض برئيس المؤتمر ويشيد. الوسطى أفريقيا جمهورية في والمصالحة للسالم ةاألفريقي

 يالت المتجددة ومبادراتها لجهودها المتحدة، واألمم قليمبلدان اإل مع اللذين يعمالن معا واألمن، السلم

. لسودانا الخرطوم، في المباشر السياسي الحوار خالل بشأنه التفاوض تم الذي االتفاق هذا إبرام أتاحت

 وقف بالدهم مصالح وضع على جمهورية أفريقيا الوسطى في المصلحة أصحاب جميع المؤتمر يحثو

المؤتمر  جعيشاالتفاق. و تنفيذ في نية، بحسن معاً، والعمل بالتزامهم والتمسك األخرى االعتبارات جميع

 يقطع أن نبغيي الذي لالتفاق الفعال للتنفيذ الالزم الدعم تقديم على والشركاءالمنطقة  المفوضية وبلدان

 فريقياأ جمهورية في المصالحة وتحقيق واالستقرار واألمن السلم استعادة في المساهمة في طويال شوطا

 المملكة يماس وال المتحدة، لألمم التابعة السالم بناء لجنةبالجهود التي تبذلها  المؤتمر يشيدو. الوسطى

ديه من وما تب، لما تبذلها من جهود الوسطى أفريقيا جمهوريةاألمم المتحدة ل تشكيلة رئيسة المغربية،

 عضاءاأل الدول المؤتمر ويدعو. الوسطى أفريقيا جمهورية في السالم لجهود الدعم حشد ةواصلبم التزام

في  المالس وبناء لالنتعاشالوطني  برنامجال وتعزيز دعم إلى الدولي والمجتمع األفريقي االتحاد في

 .أفريقيا الوسطى جمهورية

 انتخابية ةلجن إنشاء سيما وال لالنتخابات، التحضيرية العملية في الشروع على بوروندي حكومة يهنئ .11

قائق تتقصي الح لجنة وكذلك البوروندي، االنتخابي للقانون وفقا ،2018 أغسطس 31 في مستقلة، وطنية

 هذا وفي. 2000 أغسطس 28 في الموقع والمصالحة، للسالم أروشا اتفاق مع تمشيا والمصالحة،

 خاباتلالنت الترشح عدمعن  نكورونزيزا بيير بإعالن الرئيس، أخرى مرة المؤتمر، يرحب الخصوص،

 االنتخابات سير حسن أجل من معا على العمل السياسية واألحزاب الحكومة يحثو ،2020 في الرئاسية

 الرئيس الخصوص، لفخامة وجه وعلى أفريقيا، شرق لجماعة تقديره عنالمؤتمر  يعربو. المقبلة

 الحاجة يؤكدو مكابا، بنيامين الرئيس األسبق للميسر، وكذلك الوسيط أوغندا، رئيس موسيفيني.ك يوري

 وطيدت الرامية إلى جهودهم في البورونديين ساعدة، لماألفريقي االتحاد من بدعم متجددة، مبادرات إلى

 حاديةاأل بالرفع الفوري للعقوبات األوروبي االتحاد طلبه إلى ويؤكد مجددا. بالدهم في واألمن السلم

 .بوروندي جمهورية على المفروضة
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 ربغ لدول االقتصادية الجماعة قيادة تحت بيساو، غينيا في الجارية للجهود الكامل دعمه عن يعرب .12

 بشع دعم مواصلة على وعزمه األفريقي االتحاد استعداد المصلحة أصحاب لجميع يؤكدو أفريقيا،

يه ف في الوقت الذي يستعدون حالياً، يواجهونها التي التحديات على بيساو من أجل التغلب غينيا

 غينيا في واألطراف المؤتمر الحكومة يشجعو. 2019 مارس إجراؤها في التشريعية المقرر لالنتخابات

 الصلة ذات والصكوك المشتركة القيم مع يتماشى بما لسلوك،لقواعد ا وضع واعتماد مدونة على بيساو

 لمؤتمر بجميعايشيد و. والحكم واالنتخابات للديمقراطية األفريقي الميثاق ذلك في بما ،األفريقي لالتحاد

 األعضاء الدول جميع يدعوو المرتقبة االنتخابات تنظيم لدعمهم األطراف والمتعددي الثنائيين الشركاء

 غينيا إلى الالزم والمالي اللوجستي الدعم تقديم مواصلة إلى عماأل الدولي والمجتمع األفريقي االتحاد في

 ذيال الهام بالدور أيضا المؤتمر يشيدو. الديمقراطي بناء صرحها من رجةالح المرحلة هذه في بيساو

 بيساو، غينيا يف السالم توطيد تضطلع به المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا في غينيا بيساو في

 عمليات على الحفاظ أجل من المستمر المالي الدعم إلى الحاجة ويؤكد والمالية، شغيليةالتحديات الت رغم

 قوات األمنل تحقيق التمكين الالزم حين إلى المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا في غينيا بيساو

 بيساو. في غينيا الوطني

التوقيع لى عاألطراف المالية  ويشجع، مالي، على انتخابه رئيساً لجمهورية بوبكر كيتاالسيد  سعادةيهنئ  .13

فيذ أكثر تنمن أجل  ، لمضاعفة الجهودي مالي المنبثق عن عملية الجزائراتفاق السالم والمصالحة فعلى 

تفاق الجزائر في جهود تحقيق ال على الدور المركزي مجددايؤكد المؤتمر و. افاعلية وسرعة اللتزاماته

مكافحة و بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالياالستقرار بدعم من 

ميع جالمؤتمر  يشجعالتي ستكون أكثر عزلة من خالل تنفيذ أفضل لالتفاق.  اإلرهابيةالجماعات 

الحوار وبناء أكبر إجماع ممكن حول  أصحاب المصلحة الماليين على المشاركة بإخالص في

بما يتماشى مع االتفاقية وتعميق الديمقراطية في البالد. المقررة اإلصالحات الدستورية والمؤسسية 

حاجة إلى الجهود المبذولة لوقف العلى  ويؤكدبشدة جميع الهجمات اإلرهابية في مالي  المؤتمر ويدين

هابية األخيرة في بشدة الهجمات اإلر المؤتمر يدينكما  وسط مالي.إلى الهجمات اإلرهابية امتداد 

 يفالهش الوضع األمني اصلة جهودها الرامية إلى معالجة المفوضية على مو شجعيوبوركينا فاسو 

 ذلك في بما والشركاء نواكشوط، عملية خالل من المنطقة، بلدان مع الوثيق بالتعاون الساحل، منطقة

لمجتمع ل تهمناشدالمؤتمر  يجددل لألسباب الجذرية لإلرهاب والتطرف العنيف. الفعا التصدي خالل من

 افيك، بما في ذلك التمويل الالخمسالدولي لتقديم الدعم الالزم للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل 

الذي سيسمح للقوة بتنفيذ واليتها الثقيلة المتمثلة في مكافحة اإلرهاب ، والدائم الذي يمكن التنبؤ به

اء من قبل الدول األعض االستراتيجيتوسيع نطاق الدعم إلى يدعو والعابرة للحدود، والجريمة المنظمة 

ل مجموعة دول الساحالتشغيل الكامل لقوة من أجل  األفريقيومفوضية االتحاد  األفريقيفي االتحاد 

مة المؤتمر بنتائج ق يرحبمن أجل مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف في المنطقة بشكل فعال. الخمس 

 . 2019فبراير  6و في جادوجواالخمس المنعقدة في دول مجموعة دول الساحل 

رام جماعة بوكو ح لدحرواصلة التي تبذلها بلدان حوض بحيرة تشاد تمالجهود الب علما  المؤتمر يحيط  .14

يف إلى مواصلة وتكثالمفوضية  دعويو، ق العمل المشترك المتعددة الجنسياتيخالل فر، من اإلرهابية

المؤتمر بنتائج المؤتمر  يرحببوكو حرام.  معركتها ضدلبلدان المنطقة في  األفريقيدعم االتحاد 

ج األمم وبرنام األفريقيفي حوض بحيرة تشاد بالتعاون مع مفوضية االتحاد  األعضاءالوزاري للدول 

ي صدق واعتمد ذ، في أبوجا، نيجيريا، وال2018أغسطس  30نمائي المنعقد في المتحدة اإل

 لس األمن، تمشيا مع قرار مجوالمرونة في المنطقة تعاشواالناالستراتيجية اإلقليمية لتحقيق االستقرار 

إلى دعم وضع خارطة  الدول األعضاء في لجنة حوض بحيرة تشادالمؤتمر  يدعو. 2349 رقمالدولي 

وكالة  ؤتمرالم يدعوطريق واضحة واستراتيجية شاملة لتعبئة الموارد من أجل تنفيذ االستراتيجية. كما 

ً  األفريقيتنمية االتحاد   ،من خالل االستراتيجيةد في تنفيذ رائ بدورإلى االضطالع  التي أنشئت حديثا
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 يجدد المؤتمر. خطة تعبئة المواردونفيذ تالطريق أخرى، المساهمة في وضع خارطة  من بين أمور

إلقليمية ا اآلليات/والمجموعات االقتصادية اإلقليمية األفريقيلجميع الدول األعضاء في االتحاد  دعوته

بما في ذلك  ،االستراتيجيةالالزم لدعم تنفيذ والفني لتوسيع نطاق الدعم المالي  بأكملهوالمجتمع الدولي 

حققت األمنية التي تمن أجل تعزيز المكاسب  العمل المشترك المتعدد الجنسياتفريق لالدعم اإلضافي 

يئة ه بعقد مؤتمر دولي بشأن إنقاذ بحيرة تشاد من جانب نيجيريا بالتعاون مع المؤتمر شيديحتى اآلن. 

االنتباه إلى األزمة االمر الذي يلفت ، 2018فبراير  28إلى  26الفترة من ، في واليونسكو بحيرة تشاد

على مدى  المتعددة األوجه وزيادة انعدام األمن الناجم عن انكماش البحيرة االقتصاديةواالجتماعية 

ا إلى ذلك مجلس د منسقة إلنعاش البحيرة، كما دع، مما يؤكد الحاجة إلى جهوالعقود الثالثة الماضية

 21في المنعقد  774 الـ اجتماعهادر عن الص PSC / PR / BR. (DCCLXXIV) في البيانالسلم واألمن 

، وال سيما مبادرة نتائج المؤتمر )إعالن أبوجا( المؤتمر على قيصاد، . وفي هذا الصدد2018مايو 

 ،بحيرة تشاد وتعزيز المالحةإلعادة تأهيل  شامال ا أفريقيامشروعباعتبارها  نقل المياه بين الحوض

 .الصناعية واالقتصادية التنميةو

عادة مركز إا الفعال في الجهود المبذولة لتفعيل ملدورهوالمفوضية بجمهورية مصر العربية  يشيد .15

ريع التفاق الس االختتام دعو إلىيوالتابع لالتحاد األفريقي،  اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات

ألخرى والمرافق اض األرلتوفير لمصر  عن تقديرهيعبر المؤتمر ، وفي هذا السياق. لمركزاستضافة ا

يل ، لدعم التشغعضاء على توفير الموارد الالزمة، وال سيما التمويلالدول األ المؤتمرشجع و. للمركز

 المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيابين المشاورات الجارية  يشجع المؤتمر. الكامل للمركز

 اقتصادية لدول وسط أفريقيالمجموعة االوالمفوضية من أجل عملية استكمال استراتيجية وسياسة 

المفوضية على ضمان استكمال هذه  ويحث، والتنمية في فترة ما بعد النزاعمركز إعادة اإلعمار بشأن 

الوثائق في الوقت المناسب من أجل تسهيل تنفيذ مبادرات إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاع 

 في المنطقة. 

ي ف النزاعاتأفضل وأكثر فعالية لمنع نشوب للعمل بشكل  جهودهعلى تعزيز  عزمه يؤكد من جديد .16

لية الهيكدوات األالدول األعضاء على االستفادة الكاملة من المؤتمر  يشجع، وفي هذا الصدد. أفريقيا

واستراتيجية  القطري ي، بما في ذلك تقييم مواطن الضعف الهيكلالمفوضية وضعتهامنع النزاعات التي ل

األمن قدرات الشباب على المشاركة الفعالة في قضايا السلم و ي للضعف في البلد، وتعزيزالتخفيف الهيكل

الدول األعضاء على مواصلة دعم عمل  المؤتمر شجعيكما  على الصعيد الوطني واإلقليمي والقاري.

قيام الدول األعضاء  على ضرورة ويؤكد، همته في جهود السالم داخل القارةفريق الحكماء في مسا

ية المستويات الوطنعلى بتعزيز قدرات المرأة على المشاركة في جهود منع نشوب النزاعات والوساطة 

 .واإلقليمية والقارية
ي ذلك ة الجاهزة، بما فاألفريقيبمجلس السلم واألمن على جهوده المستمرة في زيادة تعزيز القوة يشيد  .17

ألفريقية االستجابة الفورية لألزمات في إطار القوة لة األفريقيالخطوات الجارية لتسهيل مواءمة القدرة 

ات رون، بشكل كامل وإنشاء المستودعيتفعيل القاعدة اللوجستية القارية في دواال، الكامالجاهزة وضمان 

يل المؤتمر من المفوضية التعج يطلبة. وفي هذا السياق، ة الجاهزاألفريقياللوجستية اإلقليمية للقوة 

بما في ذلك المصفوفة التي تم  [PSC/PR/COMM.(DCCCXXI)]بتنفيذ أحكام بيان مجلس السلم واألمن 

بشأن موائمة القدرة  2019يناير  9المنعقد في  821اعتمادها في اجتماع مجلس السلم واألمن الـ 

 ة الجاهزة.األفريقيلألزمات في إطار القوة ة لالستجابة الفورية األفريقي

 جميعلإدانته  تأكيد ويعيد القارة من أجزاء في المتزايدة اإلرهابية الهجمات إزاء الشديد قلقه عن يعرب .18

 االتحاد عزم أيضا يؤكد كما وأغراضها، ومكانها مرتكبها، كان أيا القارة في المرتكبة اإلرهاب أعمال

 ظرف أي حتت تبريره يمكن ال والذي العنيف، والتطرف اإلرهاب آفة من أفريقيا تخليص على األفريقي

 كما. اإلرهاب وضحايا المتضررة البلدان مع الكامل تضامنه عن االتحاد مؤتمر ويعرب. الظروف من
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 خالل من العنيف، والتطرف اإلرهاب ومكافحة لمنع األعضاء الدول تبذلها التي بالجهود المؤتمر يرحب

 مساهمةب ويشيد الصلة ذات الوطنية الهياكل بين والتنسيق التشغيلية والقدرة اتالتشريع تعزيز

 ناألم دوائر لجنة وهي لإلرهاب، مكافحتها في األعضاء الدول لدعم المخصصة ةاألفريقي المؤسسات

ة ياألفريقواآللية  اإلرهاب حول والبحوث للدراسات األفريقي المركزو أفريقيا في واالستخبارات

. اباإلره مكافحة مجال في القدرات وبناء والتحليل المبكر اإلنذار مجال في للتعاون الشرطي خاصة

 كافحةلم والتنفيذ للمعايير شامل إطار وضع في المحرز التقدم رغم أنه من القلق المؤتمر عن ويعرب

 فريقياأ استجابة فعالية يقوض مما والمتابعة، التنفيذ حيث من خطيرة فجوات هناك تزال ال اإلرهاب،

 ليعم لنهج الملحة الحاجة على يؤكد المؤتمر فإن الصدد، هذا وفي. والتطرف العنيف اإلرهاب لتهديد

 أشكاله ةبكاف العنيف والتطرف اإلرهاب بمكافحة األعضاء الدول التزام عن ملموس بشكل للتعبير موجه

مل تشاإلرهاب  مكافحةاستراتيجيات وطنية شاملة لوضع  على جميع الدول األعضاءيشجع و ومظاهره

 إلى اءاألعض المؤتمر الدول ويدعو. واالقتصادية االجتماعية والتنمية البناء وإعادة واالستجابة الوقاية

 .الكراهية وخطاب العنيف التطرف مكافحة مجال في الخبرات تبادل تشجيع

 عنيين،الم المصلحة أصحاب مع الوثيق بالتعاون المفوضية، من بطلب واألمن السلم مجلس قرار يجيز .19

 آللياتا/  اإلقليمية االقتصادية والمجموعات القائمة األفريقي االتحاد آليات لتعزيز طرق استكشاف

 تابعة فرعية كمنظمة الطفل لحماية هيكل وضع األساس، هذا وعلى الطفل حماية بشأن يميةلاإلق

 ذلك، لىإ باإلضافة. واألمن السلم مجلس قبل من واعتمادها بحثها ليتم واألمن، للسلم ةاألفريقي المنظومة

 األطفال مايةلح اتصال نقاط تعيين إلى يميةلاإلق اآلليات/اإلقليمية االقتصادية المجموعات مؤتمرال يدعو

. وفعاليتها لالطف لحماية القائمة اآلليات مع الفعال التنسيق تسهيل أجل من المسلحة بالنزاعات المتأثرين

 بعوثم بتعيين المفوضية رئيسمن  طلب مجلس السلم واألمن على المؤتمر يوافق السياق، هذا وفي

 في فالاألط بين المستوى عالية سياسية واجهة بمثابة ليكون النزاع، حاالت في باألطفال معني خاص

قاري  لعم إطار بإنشاء واألمنمجلس السلم  قرار على أيًضا االتحاد ويؤكد .األفريقي واالتحاد أفريقيا

 األطفال نةمح حول وحديثة وموثوق بها دقيقة ببيانات األفريقي االتحاد تزويد أجل من والمراقبة لإلبالغ

 .العنيف واألزمات نزاعال حاالت في

 الخاصة هاسياسات في المناخ تغير آلثار االستجابات بدمج قومت أن األفريقي االتحاد مفوضية من يطلب .20

 الصادر عن[ PSC / PR / BR. (DCLCXXV)] البيان المؤتمر ستحضروي. داخليًا والنازحين بالالجئين

 الدول حماية أهميةويشدد على  ،2018 مايو 22 في المعقودة 775 الـ جلسته في واألمن السلم مجلس

 نيالمد الطابع على والحفاظ العسكرة أشكال من شكل أي ضد الالجئين، ومخيمات النازحين األعضاء

 األفريقي االتحاد رئيس من ويطلب واألمن السلم مجلس قرار على المؤتمر ويوافق .المخيمات لهذه

 من لمؤتمرا ويطلب. أفريقيا في واألمن والسالم المناخي للتغير األفريقي لالتحاد خاص مبعوث تعيين

 لشؤون لساميةا المتحدة األمم مفوضية) الدولية المنظمات مع الوثيق بالتنسيق ،األفريقي االتحاد مفوضية

 مضيفة،ال البلدان إلى باإلضافة( وبرنامج الغذاء العالمي اإلنسانية الشؤون تنسيق ومكتب الالجئين

ً  لمضيل ً  والنازحين الالجئين تعداد في قدما  هذه قدمتها التي األرقام مراعاة مع وتسجيلهم، داخليا

 .الصلة ذات الدولية المنظمات

 إلى 29 نم الفترة في مصر، القاهرة في اجتمع الذي واألمن السلم مجلس يبذلها التي بالجهود . يشيد21 .21

 نظومةوالم واألمن للسلم ةاألفريقي المنظومة تنفيذ حالة لتقييم مخصصة خلوة في ،2018 أكتوبر 31

 يف المطلوب النحو على واألمن، السلم مجلس إلصالح متين أساس وضع بهدف للحوكمة، ةاألفريقي

 يشّجع الصدد، هذا وفي. 2017 يناير في المعتمد Assembly/AU.Dec.635/  االتحاد مؤتمر مقرر

 مواصلةل اإلقليمية، اآلليات/  اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع بالعمل واألمن، السلم مجلس المؤتمر
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المقترحات الملموسة بشأن وبخاصة  النتائج النهائية للجهود الجارية، على لوللحص والتطلع الجهود

  إصالح مجلس السلم واألمن.

 المنعقدة يقيا،أفر في واألمن بالسلم المعنية المستوى الرفيعة السادسة الدراسية الحلقة استنتاجات يجيز .22

 األعضاء بذلها التي الجهود على المؤتمر ويثني. 2018 ديسمبر 14 إلى 13 من كينيا، نيروبي، في

 المشتركة ةاألفريقي والشواغل المواقف تعزيز في المتحدة لألمم التابع األمن مجلس في الثالثة يناألفريقي

 د،الصد هذا وفي. األمن مجلس داخل للسياسات، األفريقي االتحاد أجهزة تقررها والتي عنها، والدفاع

 لنهوضا إلى الرامية بالجهود يتعلق فيما خاصة بثمن، يقدر ال الذي إلسهامها بإثيوبيا المؤتمر يشيد

 به نبؤالت يمكن تمويل خالل من األفريقي واألمن السالمأجندة  تمويل بشأن األفريقي االتحاد بموقف

 بانتخاب المؤتمر ويرحب. المتحدة لألمم المساهمات المقدرة من عليه الحصول لضمان ومستدام

 ريقياأف جنوب مساهمة إلى األمام إلى ويتطلع األمن مجلس في دائم غير كعضو أفريقيا جنوب جمهورية

 تقديمهاب ديفوار بكوت المؤتمر ويشيد. األمن مجلس في األفريقي واألمن السالم برنامج عجلة دفع في

من األعضاء  ويطلب األمن مجلس إلى واألمن، السلم مجلس عليه يوافق أن بعد قرار، لمشروع

 عنه اعوالدف الموضوع هذا بشأن أفريقيا موقف توضيحاألفريقيين الثالثة في مجلس األمن مواصلة 

 بحلول دقالبنا إسكات بشأن قرار مشروع بتقديمها االستوائية غينيا أيضا المؤتمر ويوصي. وتعزيزه

 لمجموعةأعضاء ا جميعاألعضاء األفريقيين الثالثة في مجلس األمن الدولي و ويدعو ،2020 عام

 بجميع لماع المؤتمر ويحيط. الهام القرار هذا اعتماد تيسير بغية معا، العمل إلى نيويورك في ةاألفريقي

 ةألفريقيا المواقف عن للدفاع جهودهامجلس األمن في  األعضاء األفريقيين الثالثة تواجه التي التحديات

 إليجاد المفوضية مع العمل مجلس السلم واألمن من ويطلب األمن مجلس داخل وتعزيزها المشتركة

األعضاء األفريقيين الثالثة في مجلس األمن الدولي  لعمل الدعم تعزيز لزيادة والوسائل السبل أفضل

 .نيويورك في
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