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 الرابع لمجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقيالتقرير 

 عن تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي

 2020للخطوات العملية نحو إسكات البنادق بحلول 
 

 :مقدمة-أوال

، AU / Dec.630 (XXVIII) / عمالً بالمقررهذا التقرير  قدم من مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقيي .1

 يومي ،في أديس أبابا، إثيوبيا تقدع   ، التيمؤتمر االتحادلالمعتمد خالل الدورة العادية الثامنة والعشرين 

وات خطللرطة الطريق الرئيسية لالتحاد اإلفريقي اخ أجاز المؤتمر، والذي بموجبه 2017يناير  31وإ 30

تقديم تقرير عن  المجلس منفي قراره  المؤتمر لبط .2020عملية إلسكات البنادق في أفريقيا بحلول ال

حتى  للمؤتمرعادية الدورات المن إلى كل دورة  خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي حالة تنفيذ

في أفريقيا.  البنادقإلنهاء الحروب / إسكات  2013في  المؤتمره ، وهو الموعد النهائي الذي حدد2020

جميع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات  ادعالمؤتمر وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن 

المجتمع المدني، ومؤسسات منظمات  ، كما دعاامنع النزاعات وإدارتها وحلهى العمل على لإاإلقليمية 

، إلى مضاعفة جهودهم لضمان االلتزام السياسي أصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلةوكذلك الشركاء و

 الجهود األفريقية تعزيزوذلك بهدف  ، يالطريق الرئيسية لالتحاد األفريقخارطة  تنفيذبوي والمالي الق

 .خالية من النزاعقارة  حاللإنهاء النزاعات وتشجيع إإلى  الرامية
 

 2018 ويوليموريتانيا في  ،االتحاد األفريقي األخير المنعقد في نواكشوط 1قمةيغطي هذا التقرير الفترة من  .2

يناير  11و 10 يومي، في أديس أبابا، إثيوبيا اقرر عقدهالم للمؤتمرإلى الدورة العادية الثانية والثالثين 

، وجميع الدول األعضاء في لسالمج الجهود المبذولة من قبل ،الجوانب الرئيسية ضمن. ويذكر، 2019

لمحة وكذلك ،  ARMRفي تنفيذ/اآلليات اإلقليمية االتحاد األفريقي ، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

والخطوات التي اتخذها مختلف ، خارطة الطريق في تنفيذ تتم مواجهتهاعامة عن التحديات الرئيسية التي 

 قدما في المضي كيفية بشأنوالتقدم المحرز حتى اآلن ، فضال عن توصيات  ها،أصحاب المصلحة لتنفيذ

 .إسكات البنادق في القارةى الرامية إلتعزيز الجهود 
 

الجوانب  وتحديدا، يتضمن خمس فئات خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي تجدر اإلشارة إلى أن تقييم .3

تتخذها الدول  ينبغي أنالتي مختلفة الجراءات اإل مع، واالجتماعية والبيئية والقانونيةالسياسية واالقتصادية 

اإلقليمية وأجهزة االتحاد  اآللياتاألعضاء في االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية / 

، متحدة والشركاء اآلخرين. وبالفعل، فضال عن األمم الاألفريقية والمؤسسات/األفريقي والمجتمع المدني 

ملموسة التي تحققت في األراضي الوطنية للدول األعضاء على اإلنجازات ال في هذا السياقيركز االتحاد 

ع الحد من التداول غير المشرو ؛تعزيز المؤسسات والممارسات الديمقراطيةمجال في االتحاد األفريقي في 

لسالح مسائل نزع ا المضي قدما في معالجة، وكذلك و/أو القضاء عليه لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة

والتسريح والتكامل مع إصالح قطاع األمن؛ معالجة التدفقات المالية غير المشروعة والفساد وغير ذلك من 

الممارسات الخاطئة، وفي نفس الوقت تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية والمرونة؛ الحد من تأثير تغير 

 .ةفي التشريعات الوطني م واألمند األفريقي بشأن السلاسات االتحاأدوات وسي بإدماجالمناخ والتعجيل 
 

                                                           
 يوليو في نواكشوط، موريتانيا 2و 1القمة العادية الحادية والعشرون المنعقدة يومي  1
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 اآلليات اإلقليميةالجهود التي يبذلها مجلس السلم واألمن والجماعات االقتصادية اإلقليمية /  -ثانثا

 االتحاد األفريقي في التنفيذ المتواصل لخارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي ومفوضية
االقتصادية والدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي من خالل مجموعاتها  المجلس هافيما يلي الجهود التي بذل .4

سية لالتحاد طة الطريق الرئيرالتنفيذ خ ،، باإلضافة إلى مفوضية االتحاد األفريقيآلياتها اإلقليمية / اإلقليمية

كات إسومفاده أن بالمفهوم األساسي في خريطة الطريق  ة، مسترشدالدراسةاألفريقي خالل الفترة قيد 

 :الدول األعضاءمن قبل متالك الالبنادق في أفريقيا يتطلب ا
 

 :المجلس جهود -ألف 
 

خارطة الطريق  في تنفيذ منسقالو القائد دورأ سنَد إليه ي ذال المجلس لقيد الدراسة، واصخالل الفترة  .5

طريق، الجهود في تنفيذ خارطة ال بذل، هوبروتوكول المؤتمرتمشيا مع مقررات الرئيسية لالتحاد األفريقي، 

 المجلس م واألمن واالستقرار في القارة. نفذفي تعزيز السل ةالمتمثل في إطار السياق الواسع لتنفيذ واليته
في  2020بحلول  البنادقالظروف الالزمة لتحقيق هدف إسكات  تهيئة، بهدف ضمان العديد من األنشطة

حل في جهوده للجميع المسائل كات البنادق في أفريقيا قضية شاملة إس المجلس جميع أنحاء القارة. لقد جعل

، وكذلك من خالل بياناته عيةيضاالمفتوحة حول القضايا المو حاالت النزاع / األزمات ومن خالل الجلسات

 .الصحفية ونصريحاته
  

 2018التشاورية السنوية المشتركة مع مجلس األمن الدولي في يوليو  اجتماعاته فرصة المجلس انتهز .6

 إسكات البنادق، لمناقشة قضية وتحديات 2018لالتحاد األوروبي في أكتوبر واللجنة السياسية واألمنية 

ضمان غية بديم الدعم إلى االتحاد األفريقي تقلمواصلة االتحاد األوروبي أفريقيا وتعبئة األمم المتحدة و في

لألمم ومجلس األمن  السلم واألمن مجلسق التنفيذ الفعال. اتف لضمانخارطة الطريق  نشطةألكاف تمويل 

إمكانية  تباحث، على 2018لمشترك الثاني عشر في يوليو ، خالل االجتماع التشاوري السنوي االمتحدة

اجتماعه  خاللو. اعاتزالنمنع  إلىالرامية الجهود تنسيق في تنفيذ خارطة الطريق من خالل تعزيز  تعاونال

ألمن ، ناشد مجلس السلم واوروبيلالتحاد األاالستشاري السنوي الحادي عشر مع اللجنة السياسية واألمنية 

ة إلسكات عمليالخطوات لاالتحاد األوروبي أن يواصل دعمه ألفريقيا في تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية ل

 .2020في أفريقيا بحلول عام  البنادق
 

لمؤسسات الدولية ، والمنظمات / ادول األعضاء في االتحاد األفريقيلمجلس، بمشاركة جميع الا احتفل .7

، في أديس أبابا 2018سبتمبر  4في  ةالمعقود 793الـ شهر العفو األفريقي في جلستهب، األخرى والشركاء

 مساهمةساهم يشهر العفو األفريقي ب االحتفالوالمشاركون على أن  المجلس ، شددخالل االجتماعوإثيوبيا. 

وبناء مجتمعات سلمية عبر القارة. وشجعوا الدول األعضاء في االتحاد  البنادقهدف إسكات بلوغ في  ةكبير

ً العليا، ولكة يالحكوماألفريقي على االحتفال بشهر العفو األفريقي، ليس فقط في المستويات  من ن أيضا

صحاب المصلحة في المجتمع المدني ووسائل اإلعالم في جميع أل األوسعالنطاق ضمان نشر الرسالة على 

األفريقي في العام القادم بشهر العفو  يتم االحتفال على أن المجلس أنحاء القارة. في هذا السياق، وافق

ني والمؤسسات / ، بمشاركة كاملة من المجتمع المداإلقليمي الصعيداس التناوب على على أسللمجلس 

  .، بهدف التعريف بهذا الشهر و تقريب المبادرة إلى المعنيينت المحليةالمنظما
 

بما في ذلك  ،النزاعاتتصبح خالية من سعيها لكي نظرا للتحديات الرئيسية التي تواجه جهود أفريقيا في  .8

الذي  2020 وفي الوقت الذي يقترب فيه عام، الرئيسية لالتحاد األفريقي خارطة الطريقبطء وتيرة تنفيذ 
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للدول األعضاء والمجموعات االقتصادية بالنسبة حاجة ملحة ال باتت، البنادقالنهائي إلسكات موعد هو ال

أعاله. وفي  ينةالمبجوانبها الخمسة بجهودها في تنفيذ خارطة الطريق ب لتعجيللاإلقليمية  اآللياتاإلقليمية / 

وأن  ،خارطة الطريقلجهوده الرائدة في تنفيذ  مجلس السلم واألمنب يشيدأن  المؤتمرود يهذا السياق، قد 

د ويفي أفريقيا. وقد  إسكات البنادقهدف بلوغ حث جميع الدول األعضاء على مضاعفة جهودها نحو ي

ب على اس التناوالخاص باالحتفال بشهر العفو األفريقي على أس المجلساقتراح  يجيزكذلك أن  المؤتمر

 بمشاركة كاملة من المجتمعو، اإلقليمية اآللياتجموعات اإلقليمية / الم من قيادةتحت ، اإلقليمي الصعيد

ود يالشهر وتقريب المبادرة إلى المعنيين. قد بهدف التعريف ب، المحليةالمدني والمؤسسات / المنظمات 

اإلقليمية، ومنظمات المجتمع المدني،  اآللياتناشد المجموعات االقتصادية اإلقليمية / يأيضا أن  المؤتمر

 النظريات والشعارات تجاوزلضمان األوسع ، وكذلك المجتمع الدولي والقطاع الخاص واألمم المتحدة

، عليه. و2020دق في أفريقيا بحلول االبتحقيق هدف إسكات في ، بشكل جماعي وبطريقة عملية ةمساهملل

دة مجلس األمن لألمم المتحل ا، بصفتها رئيسغينيا االستوائيةرحب بمبادرات يكذلك أن  تمرؤالميود قد 

مناقشة مفتوحة حول "مبادرة  2019جدول أعمال المجلس في فبراير  بأن يتضمن، 2019لشهر فبراير 

ألعضاء امجموعة حث أن ي يود المؤتمر، قد في إفريقيا". وفي هذا السياق البنادقاالتحاد اإلفريقي إلسكات 

وعضوية هذا المجلس بكاملها على تقديم دعمهم الكامل  في مجلس األمن لألمم المتحدةالثة الثاألفريقيين 

 لغينيا االستوائية والتعجيل بالجهود الرامية إلى اعتماد النتيجة المتوخاة.
 

 :االحتفال بشهر العفو األفريقي - باء
، اتصل عدد من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي قيد الدراسةخالل الفترة  ،تجدر اإلشارة إلى أنه .9

و في والمالي للقيام بأنشطة تتعلق بتنفيذ شهر العف الفنيبمفوضية االتحاد األفريقي للحصول على الدعم 

إلى الدول األعضاء الطالبة  المفوضية، قدمت (. وفي هذا السياق2020م حتى أفريقيا )سبتمبر من كل عا

ي خمس دول أعضاء ف المفوضية، دعمت وفي هذا الصددتنفيذ المبادرات الوطنية. المساعدة في تصميم و

المساعدات المقدمة إلى البلدان  غطت، وهي: بوركينا فاسو ومدغشقر ومالي والسودان وزامبيا. جهودها

عمل لتوعية المجتمع  ورش؛ مختلف األولويات الوطنية، بما في ذلك الحمالت اإلعالمية أعالهالمذكورة 

؛ استعراض أصحاب الحرف اليدوية من األسلحة النارية صانعيلالمدني وإشراكه؛ التوعية والتدريب 

التشريعات الوطنية المتعلقة بحيازة األسلحة النارية والعفو العام؛ والتدريب على جمع األسلحة وإدارتها 

 :فيما يلي تفاصيل بعض األنشطة الوطنية التي أجريتووالتخلص منها. 
  

شهر ل نشاطين خال ،، من خالل اللجنة الوطنية لمكافحة انتشار األسلحة الصغيرةبوركينا فاسونفذت  (1

 اعمل تدريبية استهدفت وورشةو حملة توعية جفي دادو 2018ديسمبر  5و  4 يوميديسمبر. ع قدت 

 لةالحم سمحتالمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني وقوات الدفاع واألمن في منطقة موهون. 

من ممثلي المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني بشأن مخاطر  60 ةبتوعيوورشة العمل 

 ،المحلية وقوات األمن في المنطقة التعاون بين المجتمعات االتداول غير المشروع لألسلحة، وشجعت

 .في المنطقة األساس لمرصد العنف المسلح اووضعت
 
من  50استهدفت  وقد ،ديسمبر في بوبو ديوالسو 20و 19 يوميعمل تدريبية ثانية  ورشةقدت ع  

لعمل ا ورشة أتاحت، األحواض العليا في منطقةفالحرف اليدوية. من أصحاب ألسلحة النارية اصانعي 

بشأن األحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم مجال نشاطهم  صانعي األسلحةتوعية وتثقيف لفرصة 

. كما تم هااستخدامو صناعتهاو تهاوحياز المتفجرات واألسلحة النارية امتالكوالتشريعات التي تحكم 

على االمتثال للهياكل واآلليات الخاصة الحرف اليدوية من أصحاب ألسلحة النارية اصانعي تدريب 
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برصد تنفيذ األحكام ذات الصلة في القانون الوطني. وقد أتاحت ورشة العمل الفرصة لوضع إطار 

شأن التقليديين ب الصانعينو اللجنة الوطنية لمكافحة انتشار األسلحة الصغيرة بين للشفافية والتعاون

جرت الترخيص والعالمات وحفظ السجالت، واستكشاف وتطوير مصادر بديلة لكسب الرزق. 

 فيالغذائية في الحبوب لبحث والتطوير ل االتحاد االفريقيمشروع األنشطة في بوركينا فاسو بدعم من 

 .الجافة المناطق شبه
 

مجموعة من أصحاب  معالحكومة  تعاملت، لالتحاد األفريقيفي زامبيا، وبدعم من إدارة السلم واألمن  (2

ممثالً من  60عمل  ورشة ضمت، ي لوساكاسبتمبر ف 26و 25وخالل يومي المصلحة الوطنيين. 

 طة الطريق الرئيسيةرابخ لتعريفهمشرطة زامبيا والقوات المسلحة ووكاالت إنفاذ القانون األخرى 

 رشةو. وسمحت ةاألسلحة غير المشروع لمكافحة انتشارلالتحاد األفريقي واإلطار اإلقليمي / الدولي 

ر المشروعة ت غيالتدفقا يالمتمثل فتهديد لتقييم مشترك ل بإجراءالعمل ألصحاب المصلحة الوطنيين 

لطرائق ، وتحديد التدابير واعفو الوطنيلمستفادة من برنامج ال، واستخالص الدروس الألسلحة في البلد

  .سنوات القادمةخالل الوتنفيذ العفو وضمان استدامته، الالزمة لتعزيز التعاون بين الوكاالت 
 

من  40زامبيا و  الزعماء التقليدين في، استهدفت مبر في لوساكاسبت 27عمل ثانية في  ورشة تم تنظيم

العمل على  ورشةساعدت دينية ومنظمات المجتمع المدني. المنظمات الوكذلك  ،ممثلي وسائط اإلعالم

، وسمحت بالتفاعل بين المجتمع األفريقيالعفو وسائط اإلعالم والمجتمع المدني بشأن شهر  توعية

المدني ووكاالت إنفاذ القانون، من أجل تبادل وجهات نظر المجتمع المدني بشأن المسائل المتعلقة 

عماء زدور العمل  ورشة وتباحثتنزع السالح الطوعي. لبرامج بحيازة األسلحة والتطورات السابقة 

، ممن خاللها في نزع سالح مجتمعاتهيساهموا  لهم أنوحددت التدابير التي يمكن مجتمعات المحلية ال

ة مجتمع المدني لضمان برامج فعالوكذلك تدابير بناء الثقة المطلوبة بين الشرطة ووسائط اإلعالم وال

 .نزع السالح الطوعيفي مجال 
 

، أنشأت الحكومة لجنة مشتركة بين الوزارات لالتحاد األفريقي، ومن خالل مكتب االتصال في مدغشقر (3

 2018سبتمبر  14بدأت االحتفاالت في .  "سيوما "عليه اسم فريقي" الذي أطلق لتنظيم "شهر العفو اإل

 وعيةت، وكذلك للضباط المسؤولين ووسائط اإلعالمالتركيز الرئيسي على بناء القدرات  وانصب

زيون التلف قنواتفي  بثهاوثائقية تم  اإعالنات ومناظرات تلفزيونية وأفالم "سيوما " لسكان. أنتجتا

ملصقات ولوحات إعالنية في العاصمة.  نشر، تم . باإلضافة إلى ذلكللبلد اإلذاعة الرئيسيةمحطات و

 وضباط كبارالمستوى وتميزت االحتفاالت أيضا بحدث رمزي كبير حضرته شخصيات رفيعة 

 تمديد فترةتم ، حمالت التوعية الجماهيرية وبسبب قطعة سالح. 850تدمير  ليشاهدوا والجمهور

 .االحتفاالت حتى نهاية شهر أكتوبر
، نظمت األمانة الدائمة لمكافحة انتشار بعثة االتحاد األفريقي لمالي ومنطقة الساحل ، وبدعم منفي مالي (4

أكتوبر إلى  22األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة حملة توعية وطنية حول شهر العفو في أفريقيا من 

 يمنتجكال من  ستهدفتوا، مناطق رئيسية في مالي 5تنفيذ الحملة في . وقد تم 2018نوفمبر  5

، السلطات الدينية وقوات الدفاع الحرف اليدوية، منظمات المجتمع المدنيمن أصحاف األسلحة النارية 

إلى لجان  يةسالحا يدوي الصنع طوع 70 شخص بينما تم تسليم 300توعية وتدريب  تواألمن. وتم

أكتوبر  26إلى  24عمل من  ورشةاألمانة الدائمة  نظمتالمناطق المستهدفة. كما السالم المنشأة في 

 تهدفالعمل  ورشةمن صانعي األسلحة التقليدية من مختلف المناطق. وكان  60في باماكو شارك فيها 

على التشريعات والضوابط الوطنية المتعلقة بإنتاج األسلحة  أصحاب الحرف اليدويةتوعية وتدريب  إلى
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للتواصل مع المجتمعات المحلية  2018ديسمبر  28و  20قافلة سالم بين  تم تنظيموحيازتها. كما 

 .والتوعية بمخاطر انتشار األسلحة وتعزيز العفو
 

 يجهود مفوضية االتحاد األفريق - جيم
 

من  خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي جانبها دورها في تنفيذ لعبت مفوضية االتحاد األفريقي من .10

 وضيةالمفقدمت  امرة.مالسفير رمضان لع، سعادة السامي إلسكات البنادقئيس المفوضية رالممثل  خالل

عمل  ورشة، أيضا، من خالل الممثل الساميالدعم لعمليات السالم في جزر القمر ومدغشقر. ونظمت 

في صنع السالم من  المتخصصين، جمعت كبار  2018أكتوبر  12و  11لمدة يومين،  رفيعة المستوى

تنفيذ المشاريع عجيل بالكفيلة بالتالمؤسسات العاملة في مجال تعزيز السلم في أفريقيا للتفكير في أفضل السبل 

من بين  ،العمل ورشةشددت و. 2020في أفريقيا بحلول  إسكات البنادقبشأن  2063 ألجندةالرئيسية 

العنيفة من خالل معالجة  النزاعات، على منع نشوب قبلذي أكثر من ، التركيز على ضرورة ،أمور أخرى

 .للنزاعاألسباب الجذرية وتعزيز جهود االتحاد نحو الوقاية الهيكلية 
  
الطريق خارطة  ، تقديم الدعم إلى الدول األعضاء بشأن تنفيذقيد الدراسة، خالل الفترة المفوضيةواصلت  .11

قر ومالي بوركينا فاسو ومدغشكل من ل والفنيالدعم المالي  المفوضيةقدمت  . لقدياد األفريقالرئيسية لالتح

والسودان وزامبيا لتنفيذ المبادرات المتعلقة بشهر العفو األفريقي. وقد ركزت األنشطة المنفذة على الصعيد 

ن ماألسلحة وعية المجتمعات المحلية ومنتجي ، وتاألسلحة النارية وتدميرها طواعيةالوطني على جمع 

، فضال عن حمالت اإلعالم تسجيل األسلحة وإدارتها وتدميرها، والتدريب على أصحاب الحرف اليدوية

 في بيانه الصحفي المجلس والتوعية. تم تنفيذ جميع األنشطة تمشيا مع المبادئ والتوصيات التي قدمها
[PSC/PR/BR.(DCCXCIII)] 2018سبتمبر  4في  ةقدالمنع 793 الصادر عن دورته الـ. 

 

طنية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز الجهود الو فنيةبصدد وضع مبادئ توجيهية  المفوضية، فإن عالوة على ذلك .12

ألفريقية اشهر العفو ألفريقيا وإصدار خالصة وافية للخبرات والممارسات الجيدة ب االحتفالواإلقليمية في 

ات ، بالتعاون مع المجموعالمفوضية، واصلت ة إلى ذلك. وباإلضافالطوعي امج نزع السالحفي تنفيذ بر

غيرة بشأن األسلحة الص البنادقإلسكات القارية االقتصادية اإلقليمية، جهودها الرامية إلى وضع خطة العمل 

طة الطريق الرئيسية لالتحاد راواألسلحة الخفيفة، والتي تهدف إلى ترجمة األولويات الواردة في خ

خطة كل ى عل التصدبق، إلى أنشطة ملموسة. تم غير المشروعةالمتعلقة بالرقابة على األسلحة واألفريقي، 

مايو  17و 16 يوميين المعني اإلقليمينغرب أفريقيا وشرق إفريقيا من خالل اجتماع أعضاء  إقليمي من

 .، على التواليافي داكار وأديس أباب 2018وفمبر ن 2و 1ويومي 
 

 فصلعلى ال للتصديقورشة عمل  نوفمبر في أديس أبابا، 2و 1يومي  ،نظمت مفوضية االتحاد اإلفريقي .13

اهمت . سالشرق إقليمشاركت فيها دول أعضاء من و، البنادق إسكاتشرق إفريقيا من خطة عمل المتعلق ب

واإلجراءات المختلفة التي يجب اتخاذها  خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي ورشة العمل في نشر

 .في أفريقيا إسكات البنادقهدف  لبلوغ
 

لى دعم ع)األفريبول(  االتحاد األفريقي للتعاون في مجال الشرطة ت آلية، ركزقيد الدراسةخالل الفترة  .14

 من الدول 44في الدول األعضاء. وحتى اآلن ، أنشأت  لألفريبول ةتابعاتصال وطنية إنشاء مكاتب 

وقامت توجيهات لرؤساء مكاتب االتصال الوطنية  األفريبول خاصة. كما قدمتاتصال األعضاء مكاتب 
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من  مكينهمتل الشرطةفي مجال  لالتصاالت اإلفريقينظام على التكنولوجيا المعلومات  في خبراء بتدريب

 لدول األعضاء المذكورة أعالها فياستخدام النظام. وفي نهاية الدورات التدريبية، تم تزويد أجهزة الشرطة 

ين ب. يسمح النظام بإجراء اتصاالت سهلة وآمنة الشرطةفي مجال  لالتصاالت نظام اإلفريقيال بمعدات

 .، بما في ذلك تبادل البيانات والوثائقوكاالت الشرطة
 

تجدر اإلشارة إلى أن خبراء الشرطة في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي قد أوصوا بإنشاء أفرقة عمل  .15

، الحاسوبية( مكافحة الجريمة 2( مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ )1في المجاالت الثالثة التالية: )

"بناء القدرات في مكافحة الجريمة  بعنوان العمل ورشةفي  هالذي تم تحديداإلرهاب  ةومكافح( ومنع 3)

. 2017في الجزائر العاصمة في أكتوبر  تي ع قدتواإلرهاب" ال الحاسوبيةالمنظمة عبر الوطنية والجريمة 

لمعنية ااألفريبول أفرقة عمل  تشكيل حول ورشة عمل، إثيوبيا، ، ع قدت في أديس أباباوفي إطار المتابعة

ن خبراء م تم تكوين فريق العمل. 2018ديسمبر  11و 10 يوميأفريقيا.في  الحاسوبيةبمكافحة الجريمة 

التمثيل اإلقليمي. اعتمد فريق العمل خطة عمل تهدف إلى إسداء  مراعاةمن الدول األعضاء، مع مختارين 

والقانونية والسياسية والمؤسسية والمسائل ذات الصلة في  الفنيةفريبول بشأن المسائل األالمشورة ألمانة 

 .في القارة الحاسوبيةأنشطة مكافحة الجريمة  تسترشد بها. وسوف الحاسوبيةع ومكافحة الجريمة من
 

ع منولوطنية المنظمة عبر الجريمة المعنية بمكافحة اأفرقة العمل ء نشاإلى ن إآلافريبول األ مانةأستسعى   .16

الثاني والثالث في يوليو  يهااجتماعفريبول تسيير األلجنة ب. من ناحية أخرى، عقدت ارهإلامكافحة و

 3لمدة فريبول األ تمشيا مع خطة عملفريبول األ تنفيذ أنشطة ان. استعرض االجتماع2018وأكتوبر 
 إرشادات تسييراللجنة . كما قدمت 2017في مايو فريبول لأل ىاألول ةالعام الجمعية هادتسنوات التي اعتم

 منعقد يوميالفريبول ألل ةالثاني العامة الجمعية. استعرض التي ينبغي مواصلة العمل فيهابشأن المجاالت 

الدول األعضاء بالعمل الذي يتعين على وقدمت توصيات فريبول األ أنشطة 2018أكتوبر  16و 15

 .القيام بها ومفوضية االتحاد اإلفريقيفريبول األ وأمانة
 

صوت االتحاد األفريقي إلسكات  مساعيفي القارة ودعم  النزاعاتإنهاء الرامية إلى جهودها إطار في  .17

بوروندي للتشاور مع السلطات البوروندية العليا بشأن كيفية إلى بزيارة مفوض السلم واألمن  قام ،البنادق

وتهيئة الظروف إلجراء انتخابات ذات  ،تنشيط محادثات السالم في إطار وساطة مجموعة شرق أفريقيا

جراء إلإلى الحكومة إلى تعزيز الظروف المواتية المقدم يقي . ويهدف دعم االتحاد األفر2020مصداقية في 

، قمة لرؤساء الدول والحكومات 2018مجموعة شرق أفريقيا، في ديسمبر  . نظمت2020 في انتخابات

م تأجيل ت غير أنه،حول الوضع في بوروندي، والتي كان من المفترض أن يشارك فيها رئيس المفوضية. 

 .2019فبراير  االجتماع في وقت الحق إلى

إلى بزيارة  2018أكتوبر  5إلى  3من  المفوضية رئيس قامعالوة على ذلك، وخالل الفترة قيد الدراسة،  .18

. وتعهد هاوشجع لتقدم المحرز في مجال الحكملسلطات الدولة على امبيا، أثنى جبيساو. في  امبيا وغينياج

في مجاالت إصالح قطاع األمن والعدالة االنتقالية، ضمن أمور الكامل فريقي بدعم مفوضية االتحاد األ

 لمجموعةاالرئيس تأكيد دعم االتحاد األفريقي لجهود التسهيل التي تبذلها  جددأخرى. وفي غينيا بيساو، 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وتعهد بتقديم الدعم لعملية مراجعة الدستور واالنتخابات التشريعية المقبلة 

 .غينيا بيساوفي 
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مفوضية االتحاد اإلفريقى. سافر مفوض السلم  قيد نظرالوضع فى جمهورية الكونغو الديمقراطية يظل  .19

 ايالتقحيث الشؤون السياسية في عدة مناسبات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية  ةواألمن ومفوض

ً للجهود الرامية  إلى تنظيم عملية انتخابية تتسم بالسلطات العليا، بما في ذلك رئيس الجمهورية، دعما

 .بالمصداقية والشفافية

مشاورات مع مختلف أصحاب الواصل رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ومفوض السلم واألمن إجراء  .20

المصلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل تنشيط المبادرة األفريقية للسلم والمصالحة في جمهورية 

ي جحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى في بانل العليامع السلطات  اتصاالتالرئيس  أجرىأفريقيا الوسطى. 

، 2019يناير  مطلعالتغلب على التحديات التي تواجه البالد. في  في ابهدف مساعدته 2018في سبتمبر 

خارجية لاعمليات حفظ السالم، ووزراء ب المعنيمفوض السلم واألمن، ووكيل األمين العام لألمم المتحدة  قام

ادل ي لتبجحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى في بانلمشاورات مع السلطات العليا بإجراء ، اإلقليممن 

إجراء المحادثات المباشرة بين حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى موعد ومكان  بشأن وجهات النظر

 24سلم واألمن في والجماعات المسلحة األربع عشرة. بدأت المحادثات المباشرة تحت إشراف مفوض ال

تمت المحادثات بتوقيع األطراف واألمم المتحدة. اخت   اإلقليمبدعم من  ،في الخرطوم، السودان 2019يناير 

 .ي، جمهورية أفريقيا الوسطىج، في بان2019فبراير  6على اتفاق في 

 ريقيفاأل االتحاد مفوضية نظمت الساحل، منطقة في اإلقليميفي محاولة لتعزيز آلية التعاون األمني  .21

. 2018نوفمبر  27و 26 يومي ،بوركينا فاسو ،وجادوواج في نواكشوط لعملية الخامس الوزاري االجتماع

االلتزام و رئاسة سنوية،اتفق المشاركون على عدة تدابير إلعادة تنشيط عملية نواكشوط، بما في ذلك إنشاء 

ة االستخبارات واألمن تحت لرؤساء أجهز كل ثالثة أشهربعقد اجتماع وزاري سنوي وعقد اجتماعات 

الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع  وفي إطاربعثة االتحاد األفريقي في مالي ومنطقة الساحل. إشراف 

تي االتصال في شرق أفريقيا الالدمج وشرق أفريقيا، شرعت وحدة  إلقليمالمؤسسي على عملية جيبوتي 

اآلن بعد نشر  الوحدةتم تفعيل الالزمة.  والفنيةر الموارد البشرية مقرها في عنتيبي، أوغندا، في توفي يوجد

أوغندا،  ،من البلد المضيف الضباطضباط االستخبارات من السودان وجنوب السودان وكينيا، باإلضافة إلى 

 .التي وفرت أيضا موارد أخرى

قديم تلمواصلة مفوضية االتحاد األفريقي لما تبذله من جهود ب يشيدود المؤتمر أن يوفي هذا الصدد، قد  .22

برامج الإطالق  لتمكينها من الدعم إلى الدول األعضاء في تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي

عفو شهر الو بأنشطة تتماشى مع أهداف خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي واالضطالعوطنية ال

خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد  الدول األعضاء على مواصلة تنفيذ أن يشجعود المؤتمر يد األفريقي. ق

 التنفيذيةو الفنيةلمبادئ التوجيهية ابوضع  المفوضية بقيامرحب يود المؤتمر أيضا أن يوقد .األفريقي

فية بالخبرات وخالصة وا ،الجهود الوطنية واإلقليمية الرامية إلى االحتفال بشهر العفو األفريقي تسترشد بهال

لب من طيالمؤتمر كذلك أن  يودوالممارسات الجيدة األفريقية في تنفيذ برامج نزع السالح الطوعي. وقد 

ي لجميع الدول األعضاء في االتحاد األفريق وتوفيرهاجات وهذه المنتالتعجيل باستكمال صياغة مفوضية ال

 بوركينا فاسو ومدغشقر ومالي والسودانشيد بيأن  مؤتمرود اليتعزيز جهودها في مجال التنفيذ. قد بغية 

وأن  ،2018لجهود التي بذلتها في االضطالع بأنشطة االحتفال بشهر العفو األفريقي في سبتمبر لوزامبيا 
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ى تحقيق القارة إلفيه تسعى  في الوقت الذياألمثلة الجيدة هذه ب لتقتديجميع الدول األعضاء األخرى  يدعو

 .بنادق في أفريقياال هدف إسكات

 

  األدماجنزع السالح والتسريح وإعادة  (1

، قدمت الدعم الفني والمالي النزاعات، بالتشاور مع البلدان الخارجة من المفوضيةتجدر اإلشارة إلى أن  .23

 امتقحوض بحيرة تشاد، في ستقرار التحقيق اترمي إلى أيضا إلى هذه البلدان. وفي إطار استراتيجية 

مناقشة واالتفاق على الطرائق لمشاورات وطنية ل بعقد وتسهيل، بالتعاون مع األمم المتحدة، المفوضية

تحقيق لستراتيجية اإلقليمية االوالمتطلبات الالزمة لتنفيذ العمليات والمبادئ المتفق عليها في إطار 

 همإعادة تأهيلو ومقاضاتهمبوكو حرام باألشخاص المرتبطين  هوية عن بالكشفالمتعلقة و ،االستقرار

 مننوفمبر و 21و 19 منمشاورات وطنية حتى اآلن في نيامي وياوندي  تم إجراءكما . هموإعادة إدماج

ي ف للقوة المشتركة المتعددة الجنسياتكذلك دعم ال المفوضية مدتقوديسمبر، على التوالي.  13إلى  11

تسلموا الذين اسعناصر بوكو حرام  ل معوالتعامسالح اللتبسيط عملية نزع  موحدة يةإجراءات تشغيل إعداد

في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتسهيل تخزين  المفوضية. وفي الصومال، ساعدت تم القبض عليهم أو

. شقين المن تأهيلعادة إلبرنامج الوطني الفي إطار بالكشف وتحليل جميع المعلومات المتعلقة  ةواستعاد

في مقديشو إلطالق قاعدة البيانات  2018نوفمبر  22و 21 يومي قدت ورشة عملوفي هذا الصدد، ع  

 .هاوتدريب الممارسين الوطنيين على تطبيق

 دتأع ،الحالية النزاعات من الناشئة التحديات مع التعامل على األعضاء الدول مساعدةول ذلك، على عالوة .24

 نزع اقاتسي في العنيف التطرف ومكافحة األجانب المقاتلين حول التنفيذي التوجيه مذكرات المفوضية

 يوليو 10و 9يومي  المذكرتين اتكل على األعضاء الدول خبراء صدّق. الدمج وإعادة والتسريح السالح

 مع مشاورات المفوضية أجرت كما. أوسع نطاق على لنشرها اإلعداد اآلن ويجري ،القاهرة في 2018

 مجال في التدريب احتياجات لتقييم أبابا أديس في 2018 نوفمبر 2و  1 يومي األفريقية االمتياز مراكز

 قديمت لتحسين متكامل مشروع على واالتفاق القارة، أنحاء جميع في اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع

ً  المتاحة اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع على التدريب برامج  .هاطاقنتوسيع و ،األعضاء للدول حاليا

 ينالمرتبط األشخاص التعامل مع لتسترشد به طريقة متكاملال طاراإل بإعداد أن يشيد يود المؤتمر قد .25

 نفيذت في جهدأي  تدخر أال المعنية األعضاء الدول وأن يناشد تشاد، بحيرة حوض في اإلرهابية بالجماعات

يود  قد .المنطقة في الشامل االستقرار تحقيقالرامية إلى  جهودفي إطار ال فيه الواردة والمبادئ اإلجراءات

 المفوضية وضعتها التي التنفيذي التوجيه مذكراتملكية  تولي على األعضاء الدول شجعي أن أيضا المؤتمر

 .اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع مجال في المتزايدة للتعقيدات استجابة

 

 إصالح قطاع األمن (2

 البلدان لهذه الدعم تقديم المفوضية واصلت ،النزاعات من الخارجة البلدان مع المشاورات استنادا إلى .26

 الحإص عملية في مدغشقر تواكب المفوضية ظلت. األمن قطاع صالحإل هابرامج تنفيذ على لمساعدتها
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 أديس في مشاورات إجراء على تيسير 2018 يوليو 18إلى 16عملت المفوضية، من . ها األمنيقطاع

 لعملا ورشة تناولت. البرلمان ورئيس الدفاع وزير بحضور الملغاشيين المصلحة أصحاب بين أبابا

 ونيةالقان المراسيم نطاق على ووافقت األمن قطاع صالحإل الوطني اإلطار تفعيل تواجه التي التحديات

بعثة  لدعم 2018 نوفمبر 4 في مالي في فني خبير بنشر المفوضية قامت كما. الصدد هذا في الالزمة

 الوطنية جيةاالستراتي الرؤية تطوير وتسهيل واليتها تنفيذ في الساحلاالتحاد األفريقي في مالي ومنطقة 

 .السالم اتفاق ومبادئ الصلة ذات األحكام تنفيذ نحو

 ،2018 سبتمبر 26 و 25 يومي األعضاء للدول تدريبية عمل ورشة المفوضية نظمت ذلك، على عالوة .27

 ،على وجه الخصوص. ومهنيتها كفاءتها لتعزيز األمن لمؤسسات وطنيةال سلوكال مدونات وضع حول

 حول لثانيا األفريقي المنتدى المفوضية نظمت القارة، في األمن قطاع إصالح ألجندة الكاملة لملكيةا تعزيز

 بين الشامل للحوار منبرا المنتدى وفر. أبابا أديس في 2018 أكتوبر 24-22 في األمن قطاع إصالح

، ريقياأف في في مجال إصالح قطاع األمن المستدامة مبادراتتواجه ال التي التحديات وبحث األعضاء الدول

 زتعزي في المجلس ودور السالم دعم عمليات سياق في األمن قطاع إصالحكذلك و والفرص المتاحة لها،

 ذلك يف بما عمل، نقاط عدة إلى المنتدى أفضى. األمن قطاع إلصالح األفريقي االتحاد سياسة إطار تنفيذ

 طاعق صالحإل سنوات ثالث لمدة إستراتيجية خطة ووضع ،األمن قطاع إصالح بشأن تسيير لجنة إنشاء

 معالجةو تنفيذها آلية تعزيز أجل من المرتزقة لمكافحة األفريقية الوحدة منظمة اتفاقية وتنقيح ،األمن

 .الخاصة واألمنية العسكرية الشركاتعمل  لتنظيم الحالية التحديات

 منمجلس السلم واأل مع المدني المجتمع منظمات تفاعل بشأن ستونليفن صيغة وأهداف مبادئ مع شيااتم .28

 شبكةو المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، مع بالتعاون ،المفوضية نظمت واألمن، مالسل قضايا في

 سبتمبر 7-5 في المدني المجتمع لمنظمات تدريبيتين عمل ورشتي أوكسفام، ومنظمة األفريقي األمن قطاع

 شعبيةال المدني المجتمع منظمات اتقدر الدورتان التدريبيتان عززت. أبابا أديس في 2018 ديسمبر 5-3و

 األمن طاعق إصالح سياسات وتنفيذ صياغة في مجد بشكل المشاركة على النزاعات من الخارجة البلدان في

 .التأثير ذات ستراتيجياتاال وتطوير

 هام منبرك األمن قطاع إصالح حول الثاني األفريقي المنتدى لعقد المفوضية على ثنيي أن يود المؤتمر قد .29

. األمن قطاع الحصإل اإلفريقي االتحاد سياسة إطار تنفيذ تواجه التي والتحديات المحرز التقدم في للتفكير

 نفيذوت صياغة في األعضاء الدول لدعم المفوضية تبذلها التي بالجهود رحبي أن أيضا يود المؤتمر قد

. مناأل قطاع إصالح في المدني للمجتمع والبناءة النشطة المشاركة وتعزيز ،األمن قطاع إصالح عمليات

 االتحاد جهود في األمن قطاع إصالح ترشيد ضرورة على أن يؤكد يود المؤتمر قد ذلك، على عالوة

 ،نزاعاتال بعد ما مرحلة في والتنمية اإلعمار إعادة مبادرات فضال عن وتسويتها، النزاعات لمنع األفريقي

 .األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة في المبينة الصلة ذات العملية للخطوات وفقا

 بها المشروع غير واالتجار وتداولها الخفيفةواألسلحة  الصغيرة ألسلحةا انتشار الحد من (3

 لمبادراتا لتنفيذ وزامبيا والسودان ومالي ومدغشقر فاسو لبوركينا والفني المالي الدعم المفوضية قدمت .30

والتدمير  جمعلا على الوطني الصعيد على التي تم تنفيذها األنشطة ركزتو. األفريقي العفو بشهر المتعلقة

 على بوالتدري ،المصنوعة يدويا األسلحة ومنتجي المحلية المجتمعات وتوعية النارية، ألسلحةل نطوعيال
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 مع شياامت األنشطة جميع تم تنفيذ. والتوعية اإلعالم حمالت عن فضال دميرها،وت وإدارتها األسلحة تسجيل

 4 في المنعقدة 793الـ الجلسة خالل اعتمدها التي العمل ورقة في المجلس قدمها التي والتوصيات المبادئ

 .2018 سبتمبر

 في ديسمبر 14 إلى 3 من تدريبية دورة قدتع   ،الذخائر سالمة إدارة مبادرة إطار وفي ذلك، عالوة على .31

 الدول من فردا 24 التدريبية الدورة من استفاد. السالم حفظ على للتدريب الدولي المركز في نيروبي

 .لذخائرالمعنية باالدولية  الفنية التوجيهية المبادئ تنفيذ في العملية المهارات بناء من ومكنت األعضاء

إلدارة األسلحة والذخائر المسترجعة في عمليات دعم  تم استكمال عملية إعداد سياسة االتحاد األفريقي .32

في أديس أبابا. وي توقع  2018نوفمبر  5السالم، بعد التصديق عليها من قبل خبراء الدول االعضاء في 

اعتماد مشروع السياسة من قبل الدورة العادية الثانية عشرة للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة 

ضي إلى ممارسات فعالة ومنسقة في مناطق البعثات، ومنع انتشار األسلحة ، وستف2019واألمن في 

وتداولها بشكل غير المشروع. عالوة على ذلك، تم استكمال عملية دراسة تحديد الخريطة القارية لتدفق 

األسلحة غير المشروعة بعد التصديق عليها من قبل المجموعات االقتصادية اإلقليمية والخبراء الدوليين 

 .2019في أديس أبابا. ست قدم الدراسة إلى المجلس وسيتم نشرها في  2018سبتمبر  20 – 19 في

عالوة على ذلك، وبالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية، واصلت المفوضية جهودها الرامية إلى  .33

لى ترجمة تهدف إ وضع خطة العمل القارية إلسكات البنادق والمتعلقة باألسلحة الصغيرة والخفيفة، والتي

األولويات الواردة في خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي، والمتصلة بمكافحة األسلحة غير 

 16إقليمي غرب أفريقيا وشرق أفريقيا في  المشروعة، إلى أنشطة عملية. تم التصديق على خطة كل من

 لي.في داكار وأديس أبابا على التوا 2018نوفمبر  2و  1مايو و  17و 

قد يود المؤتمر أن يشيد بمجلس السلم واألمن، بدعم من المفوضية، للتوجيه والمساعدة المقدمين إلى الدول  .34

األعضاء لالحتفال بشهر العفو األفريقي، بغية تشجيع التنفيذ المتسق والفعال من قبل الدول األعضاء في 

 ألسلحةا إلدارة اإلفريقي االتحاد ياسةس مشروع بوضع أن يرحب أيًضاالسنوات المقبلة. قد يود المؤتمر 

نة الفنية اللج قِبل من المناسب الوقت في اعتمادها إلى تطلعوي ،مالسال دعم عمليات في المستعادة والذخيرة

 ثيفتك إلى األعضاء لدولقد يود المؤتمر أن يدعو ا ذلك، على عالوة. المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن

 ةالصغير األسلحة تحويل لمنع األفريقي، لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة مع يتماشى بما جهودها،

 تنفيذوال التصديق خالل من ذلك في بما مشروعة، غير بصورة بها واالتجار وتداولها الخفيفة واألسلحة

 .الصلة ذات الدولية اإلقليميةلصكوك ل الفعال

 

 المتفجرة اليدوية الصنعاإلجراءات المتعلقة باأللغام والتصدي لخطر األجهزة  (4

 بلدانوال ،اإلقليمية االقتصادية المجموعات بين استشاريا اجتماعا المفوضية عقدت ،2018 ديسمبر 6 في .35

 متفجرةال األجهزة تمثله الذي بالتهديد تأثرت التي األعضاء والدول ،الدوليين والشركاء ،بقوات المساهمة

 وكذلك صنع،ال اليدوية المتفجرة األجهزة استخدام في الحالية االتجاهات بتقييم االجتماع قام. الصنع اليدوية

 هجن تحسين خيارات االجتماع ناقش. خارجهاو البعثات إطار في المرتبطة المخاطر لمواجهة النهج المتبعة



ASSEMBLY/AU/7(XXXII) 

Page 11 

 

 
 

 االتفاق تم. الماديو السياسي الدعم واحتياجات البيني، تنسيقال ومنابر ،المقاييس توحيد ذلك في بما التخفيف

 لتوحيد اتللسياس إطار وضع وكذلك ية،اتاالستخبار المعلومات وتبادل التنسيق مجاالت في العمل نقاط على

 للدول عاالجتما أوضح كما. الصنع اليدوية المتفجرة جهزةلأل الجنائية العدالة استجابة وتعزيز المقاييس

 األلغام ظرح باتفاقية عمالً  الصنع اليدوية المتفجرة ألجهزةا المترتبة عن القانونية اآلثار المشاركة األعضاء

 .لألفراد المضادة

الصادر عن المؤتمر الخامس والثالثين  AHG/Dec.135 (XXXV)قد يود المؤتمر أن يستذكر المقرر  .36

لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية، وأن يدعو الدول األعضاء، التي ال تزال التزاماتها المتعلقة 

المضادة لألفراد، إلى تكثيف جهودها بما يتماشى مع  األلغام حظر باتفاقية بإزالة األلغام غير منفذة، عمال

. قد يود المؤتمر أيضا أن يرحب بالحوار الذي أجرته المفوضية بين الدول 2025التزامات مابوتو 

األعضاء، والرامي إلى وضع ن هج متسقة ومتناسقة لمكافحة الخطر المتزايد لألجهزة المتفجرة اليدوية 

الصنع، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية للتخفيف من حدة خطورتها. قد يود المؤتمر أيضا أن يحيط علما 

، وأن يطلب من 2019قد مؤتمر االستعراض الرابع التفاقية حظر األلغام في أوسلو، في نوفمبر بع

المفوضية، بدعم من مجلس السلم واألمن، استعراض األطر القارية القائمة ووضع موقف أفريقي موحد 

 قبل انعقاد مؤتمر االستعراض.

 

 

 

 

 االنتشار منعواسلحة الدمار الشامل  خامسا.

 تنفيذهاو األطراف المتعددة االنتشار منعو السالح نزع صكوك على التصديق تشجيع المفوضية واصلت .37

 لجنة مع وبالشراكة ، 2018 أغسطس 16 إلى 14 من الفترة في. والمجلس المؤتمر مقررات مع تمشيا

استفاد منه  األولى التدريبية الدورة المفوضية عقدت ،( 2004) 1540 بالقرار عمال المنشأة األمن مجلس

 يةالتدريب الدورات وزودت. بالفرنسية الناطقة األعضاء للدول وطنيةال من جهات االتصال 1540 ما يبلغ

 الصعيد على والتنفيذ التنسيق لتعزيز الالزمة المهارات وعززت بالقرار متعمقة بمعرفة جهات االتصال

 بالتعاون ة،المفوضي عقدت ، القارة عبر البيولوجية األسلحةحظر  اتفاقية إلى االنضمام تعزيز وفي. الوطني

 13 و 12 يومي األطراف لغير للتوعية اجتماًعا البيولوجية، األسلحةحظر  اتفاقية تنفيذ دعم وحدة مع

 إلى ماماالنض ومزايا البيولوجية األسلحة حظر التفاقية الدول فهم لتحسين أبابا أديس في 2018 ديسمبر

  .الدوليين والمساعدة والتعاون الحيوي واألمن البيولوجية السالمة ذلك في بما االتفاقية،

 لمفوضيةا قامت ،( بليندابا معاهدة) النووية األسلحة من الخالية للمنطقة األفريقية بالمعاهدة يتعلق فيما  .38

 التي أبابا، أديس في 2018 يونيو 14 في األطراف الدول لمؤتمر األولى االستثنائية الدورة عقد بتيسير

 لعقد والفني المالي الدعم المفوضية قدّمت كما. النووية للطاقة األفريقية للجنة عضواً  11 بالتزكية انتخبت
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 وأعقب. أبابا أديس في 2018 أكتوبر 9 و 8 يومي النووية للطاقة األفريقية للجنة التاسعة العادية الدورة

 .بريتوريا في 2018 نوفمبر 26 في مهامه النووية للطاقة األفريقية للجنة المؤقت التنفيذي األمين تولي ذلك

. النوويو واإلشعاعي والبيولوجي الكيميائي األمن بشأن نموذجي قانون وضع عملية في المفوضية شرعت .39

 وضع على المدني، والقانون العام القانون نظم من كل مع األعضاء، الدول النموذجي القانون وسيساعد

 المجرمين صولو وتمنع الوطنية الضوابط لتعزيز والدولية اإلقليمية للصكوك تاما امتثاال تمتثل تشريعات

ً  تصميمه وسيتم. اوحيازته إليها واإلرهابيين  الكامل طاقالن لفهم عمل كأداة وسيعمل األفريقي للسياق وفقا

 بالتشاور يالنموذج القانون نطاق تحديد وتم. ومعالجتها المحلية التشريعات في الفجوات وتقييم لاللتزامات

 2018 ديسمبر 14و 13 يومي الفترة في ع قدت عمل حلقة في المختصة والدولية اإلقليمية المنظمات مع

 .فيينا في

يود المؤتمر اإلعراب عن قلقه إزاء التحديات العالمية التي تواجه النظم المتعددة األطراف لمكافحة  قد .40

لتأكيد على أنها تظل ركيزة بالغة األهمية لهيكل السلم واألمن العالميين، أسلحة الدمار الشامل وإعادة ا

ودعوة الدول األعضاء التي لم تصدق بعد على معاهدة بليندابا إلى تقوم بذلك على وجه السرعة، فضال 

ة في يعن اتفاقيات األسلحة البيولوجية والكيميائية. وقد يود المؤتمر أن يرحب بالجهود التي تبذلها المفوض

دعم تطوير القدرات المؤسسية من أجل التنفيذ الكامل والفعال لألدوات اإلقليمية والدولية لمكافحة أسلحة 

الدمار الشامل. وقد يود المؤتمر أن يطلب من مفوضية االتحاد األفريقي واللجنة األفريقية للطاقة النووية 

قية نفيذ معاهدة بليندابا وأنشطة اللجنة األفريتقديم تقرير سنوي موجز إلى مجلس السلم واألمن حول وضع ت

 للطاقة النووية.

  الجهود التي تبذلها المجموعات االقتصادية اإلقليمية/ واآلليات اإلقليمية:دال. 

جهودها ب اإلقليمية واآلليات/  مختلف المجموعات االقتصادية اإلقليمية رتستما ،الفترة قيد الدراسة خالل .41

 يلي افيمو. رضلغا أنشطتها السابقة لهذا علی ءً ابن ،الرئيسية لالتحاد األفريقيلتنفيذ خارطة الطريق 

 ناء علىب المبين النحو على اإلقليمية واآلليات / اإلقليمية االقتصادية لمجموعاتا المستمدة من المساهمات

 :اإلقليمية واآلليات/  اإلقليمية اإلقليمية االقتصادية المجموعات من المقدمة المدخالت

 المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )إكواس( ( 1 

 لمتعلقةا القضايا معالجة أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة إقليم واصل ،قيد الدراسة الفترة خالل .42

 فإن وحاليا،. مشروعة غير بصورة بها واالتجار وتداولها الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة بانتشار

 اتفاقية من 19 المادة تنفيذ بيبتجر عمالً . ووطنية إقليمية أولوية نيمثال والذخيرة األسلحة وتعقب توثيق

 لتمويل،ا تأمين وتم الخفيفة، واألسلحة الصغيرة األسلحة بشأن أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة

ً  ويجري  المجموعة في أعضاء دول( 4) أربع في وتعقبها األسلحة توثيق بشأن مشروع تنفيذ حاليا

 .أفريقيا غرب لدول االقتصادية

 نيةوطلا نللجاا فيها ال تؤديها لتيا ءألعضاا ولدلا في ىولمستا فيعةر وراتشام تيجرأ ،كلذ على وةعال .43

ً  ،مهامها لخفيفةا واألسلحة ةرلصغيا لحةساألب لمعنيةا  دةعاإ فدهب ،ويساب غينياو جامبيا في وخصوصا
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 ورش تشملل ملموسة تدخالت تنفيذ وتم. الخفيفة واألسلحة الصغيرة باألسلحة المعنية الوطنية اللجان طنشيت

 .البلدين كال في والدعوة والتوعية التشاور، عمل

 المخزونات وإدارة المادي األمن تعزيز إلى يهدف سنوات خمس مدته مشروع تنفيذ بدأ الشركاء، من بدعم .44

 إنشاء يف كبير حد إلى المشروع وستمثل. أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة في األعضاء الدول في

 قتصاديةاال المجموعة في األعضاء للدول األمنية األجهزة لتدريب بنيجيريا جاجي في إقليمي تدريب مركز

 األمن في الخبراء من مجموعة المشروع وسيولد. المخزونات وإدارة المادي األمن على إفريقيا غرب لدول

 أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة إقليم في المخزونات وإدارة المادي

 يقيالدول غرب أفر االقتصادية المجموعة بين الصغيرة األسلحة مشروع تنفيذ الحالي الوقت في جريي .45

( 3) ثالث لمدة أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة في أعضاء دول( 7) سبع في األوروبي واالتحاد

من  مشروعال من المستفيدة األعضاء الدول تطهير إلى يهدف السالح لنزع عملي مشروع وهو. سنوات

 الرزق ادرمصتوفير و الصغرى المحلية المجتمعات تنمية مقابل المتداولة المشروعة غير والذخائر األسلحة

 المجتمع تنمية مشاريع شملتو(. من األفراد للمستفيدين المعدات تشغيل وبدء المهني التدريب لتشمل) البديلة

 ،حفر اآلبارو دم،الق رةيات لكمبار وتنظيم القدم، كرةل ملعب بناء الحصر ال المثال سبيل على تنفيذها تم التي

 مظلة وتوفير المزارعات، مجموعاتل ألرزل مطحنة وتوفير المجتمع، مدارس وترميم العيادة، وترميم

 بندقية 358 من أكثرتم جمع  المشروع، إطار فيو. وغيرها االجتماعية لألحداث بالستيكية كراسيو

 نماذجالمختلفة  الصنع صناعية بندقية 1652و ،ةمختلف اتعيار من ذخيرة 23،518 وو محليا، مصنوعة

 من ةالمستفيدالدول  أنحاء جميع من اخوصار 28و ةمنفجر غيرمادة  30 ثالثينو يدوية، قنابل 73 ،

 .المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا في األعضاء الدول الذي يستهدفالمشروع 

 طرهاأ مراجعة على أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة في األعضاء الدول تشجيع باستمرار يجري .46

 وتداولها هاب واالتجار الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة انتشار بمكافحة المتعلقة والمعيارية القانونية

 ألعضاءا للدول الفني الدعم أفريقيا غرب لدول االقتصادية مفوضية المجموعة تقدم. مشروعة غير بصورة

 ألسلحةا بشأن أفريقيا غرب لدول االقتصادية الجماعة اتفاقية إلدراج والمعيارية القانونية أطرها لمراجعة

 يةوالمعيار القانونية األطر عن اإلعالن تم ، التدخل هذا قبل. أدنى كمعيار الخفيفة واألسلحة الصغيرة

 لمتمثلةا المعاصرة اآلفة طبيعة الدول فيه تواجه لم الذي الوقت في األعضاء الدول من العديد في المستخدمة

 لمكافحة األطر تلك في خطيرة فجوات توجد وبالتالي، الخفيفة، واألسلحة الصغيرة األسلحة انتشارفي 

 علقةالمت الوطنية التشريعات استعراض اآلن تم وقد. األسلحة النتشار الصلة ذات المعاصرة التحديات

 نقيحت تم ، وبالتالي أفريقيا، غرب لدول االقتصادية المجموعة في األعضاء الدول معظم في باألسلحة

 لصغيرةا األسلحة بشأن أفريقيا غرب لدول االقتصادية عةالمجمو اتفاقية من كل وأدرجت القانونية األحكام

 .دنيا معايير بوصفها األسلحة ارةتج ومعاهدة الخفيفة واألسلحة

اجتماعا إقليميا للجان الوطنية المعنية باألسلحة الصغيرة  ، عقدت مفوضية االكواس2018في مايو  .47

والخفيفة، بغية تقييم فعالية التنفيذ لألدوات اإلقليمية واألفريقية والدولية القائمة من أجل تحديد التحديات 

 وتمهيد طريق المضي قدما تمشيا مع روح اسكات البنادق في أفريقيا. 



ASSEMBLY/AU/7(XXXII) 

Page 14 

 

 
 

 األفريقي )كوميسا(السوق المشتركة للشرق والجنوب   (2

نفذت الكوميسا طائفة واسعة من األنشطة التي ترتبت عليها مختلف النتائج التي سوف تدعم أهداف اسكات  .48

 .2020البنادق بحلول 

، طورت الكوميسا نظام إنذار مبكر يتنبؤ بالعوامل األساسية التي تؤدي إلى النزاعفيما يتعلق بمنع نشوب  .49

دهار في البلد المعني. فإذا قامت البلدان بتعزيز قدرتها على الصمود ومعالجة الهشاشة في مجال السلم واالز

مواطن الضعف على نحو هيكلي، فمن المتوقع بالتالي منع نشوب النزاع في المراحل األولى ، وهو أمر 

 مرغوب فيه أكثر من حل الصراع.

ات في وظفين الفنيين وصناع السياس، قدمت الكوميسا تنبؤات هيكلية لتقييم الهشاشة إلى الم2018في عام  .50

زامبيا، وزيمبابوي ومدغشقر. وألن الهشاشة الهيكلية تشمل طائفة واسعة من أصحاب المصلحة، فإن النشر 

قد تم للمسؤولين الحكوميين في الوزارات الحكومية الرئيسية فضال عن المجتمع المدني. وفي كل البلدان 

تجابة إلى تقييم الهشاشة الهيكلية. وهذا سوف يأخذ أشكاال مختلفة يقترح أصحاب المصلحة إنشاء آلية لالس

لمختلف البلدان بحيث أنه في بعض البلدان، يتم تعزيز آليات االستجابة المبكرة القائمة الواردة في تقارير 

 ؛ وزيمبابوي2018سبتمبر  6 – 2ية للكوميسا. وجرت مشاورات في زامبيا في أيام لتقييم الهشاشة الهيك

 .2018أكتوبر  25 – 22ومدغشقر في  سبتمبر 20 – 17ي ف

أثناء جميع المشاورات، قدمت الكوميسا منبرا لالتحاد األفريقي لعرض تقييمات الهشاشة الهيكلية لبلدانها،  .51

الهيكلية ووافقت البلدان الثالثة على أن تطلب رسميا من االتحاد للتخفيف من الهشاشة واستراتيجية قطرية 

األفريقي دعم تلك العمليات. وأثناء المشاورات، كلفت الكوميسا كذلك رئيس مكتب مجموعة تنمية الجنوب 

األفريقي بشرح دور اإلنذار المبكر لمجموعة تنمية الجنوب األفريقي من أجل االستفادة من التآذر القائم 

 نظامي اإلنذار المبكر.بين 

من أجل زيادة تعزيز اإلنذار المبكر، عقدت الكوميسا اجتماع خبراء من وزارات الخارجية للكوميسا في  .52

بغرض استعراض التقدم المحرز في تنفيذ اإلنذار العام. فجميع البلدان التي التزمت  2018نوفمبر  8 – 6

ها الفرصة لتقاسم خبراتها. ووافق االجتماع على أهمية بإنشاء آليات االستجابة إلنذار الكوميسا اتيحت ل

 إنشاء آلية استجابة ووافق على الحد األدنى الممكن من المعايير لمثل هذه اآلليات لالستجابة.

مع مالحظة الزيادة في العنف المتعلق باالنتخابات على مدى السنوات القليلة الماضية، فقد بذلت الكوميسا  .53

ات السلمية وتعزيز الديمقراطية من خالل بعثات تقييم االنتخابات فضال عن مراقبة جهودا لدعم االنتخاب

االنتخابات. وقد قام أعضاء لجنة األعيان للكوميسا بمهام تقييم سابقة لالنتخابات، وعقدت مناقشات مع 

الجتها معطائفة واسعة من أصحاب المصلحة لتحديد أي مسائل شائكة قد تؤدي إلى حدوث العنف إذا لم تتم 

 ، فضال عن المجاالت التي يجب تعزيزها لضمان تعزيز الديمقراطية على المدى الطويل. 

 في راطيةالديمق الكونغو جمهوريةفي  االنتخابات قبل ما تقييم ببعثة قامت الكوميسا أن إلى اإلشارة تجدر .54

 يماف زيمبابوي حكومةمع  يساللكوم التابعة األعيان لجنة عملت كما. 2018 يوليو انتخابات قبل 2018 مايو

 مراقبة بعثة الكوميسا نشرت كما. البلد ذلك في 2018 عام يوليو في أجريت التي باالنتخابات يتعلق
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 ييمتق بعثة فريقياأ وسط لدول االقتصادية ةوالمجموع الكوميسا وأوفدت. 2018 يوليو 31 في لالنتخابات

 وقدمت 2018 نوفمبر 16 إلى 11 من الفترة في الديمقراطية الكونغو جمهورية إلى االنتخابات قبل مشتركة

 .الديمقراطية الكونغو جمهورية في السلمية االنتخابات لدعم االنتخابية، للهيئة قيمة تعليقات

 تقصيل ةفي إطار بعث أفريقيا لشرق الجاهزة القوة مع بالتعاون الكوميسا عملت األزمات، بإدارة يتعلق فيما .55

 في ، 2018 يوليو في ذلك تم وقد. 2018 أغسطس في عقدت التي القمر جزر في االستفتاء قبل حقائقال

 الستقرار توصيات تتضمن العام األمين إلى شاملة تقارير تقديم تم وقد. بالتصاعد تهدد التي األزمة أعقاب

 .الطويل المدى على القمر جزر

 ىالمد على استقرارها لضمان طويلة صراعات من خرجت التي للبلدان الدعم تقديم الكوميسا واصلت .56

. ارةالتج ذلك في بما الحدود، عبر األنظمة لتعزيز الحدودية المجتمعات دعم خالل من ذلك تم وقد. الطويل

 وبوروندي ورواندا الديمقراطية الكونغو جمهورية بين الحدود على عمل ورش ست الكوميسا وعقدت

 القاتالع لتحسين المعنيين الحدود مسؤولي من مختلفة التزامات عن االجتماعات هذه أسفرت وقد. وأوغندا

 جمهورية بين إيشاشا - إيشاشا حدود عند العمل ورش وع قدت. الحدودية المناطق في التجارة وكذلك

 الديمقراطية الكونغو جمهورية بين كامانيول - بوغاراما ؛ 2018 أبريل في وأوغندا الديمقراطية الكونغو

 .وزامبيا الديمقراطية الكونغو جمهورية بين موكامبو - وموكامبو ؛ 2018 يوليو في ورواندا

 في ماب اإلقليمي البحري األمن برنامج تنفيذ أيضا الكوميسا واصلت ، 2018 عام من األخير النصف خالل .57

 وتنزانيا ،التحليلية البرمجيات توفير خالل من ومدغشقر كينيا في المالية االستخبارات وحدات دعم ذلك

 كما .غير المالية المحددة المهنية والمؤسسات المهنية األعمال لمؤسسات توجيهية مبادئ وضع خالل من

 باراتاالستخ لوحدات إيغمونت مجموعة إلى لالنضمام ومدغشقر إثيوبيا دولتي دعم في الكوميسا استمرت

 التحقيق كذلكو االستراتيجي التحليل في القانون إنفاذ لوكاالت التجارية الدورات من العديد عقد وتم. المالية

 األعضاء الدول في األموال غسل مكافحة أنظمة تعزيز يؤدي أن المتوقع من. األصول واسترداد المالي

 .المنطقة في االستقرار زيادة إلى

 لجنوب األفريقيمجموعة تنمية ا ( 3

 جنوبال منطقة في عملية خطوات عدة األفريقي الجنوب تنمية مجموعة اتخذت ،الدراسة قيد الفترة وخالل .58

 لما قبل تقييم بعثات المجموعة ونشرت. 2020 عام بحلول أفريقيا في البنادق إسكات هدف لتحقيق

 نشرت ماك. ومدغشقر الديمقراطية الكونغو جمهورية في االنتخابي االستشاري للمجلس تابعة النتخاباتا

 تعرضتواس. الديمقراطية الكونغو وجمهورية مدغشقر في االنتخابات لمراقبة االنتخابية المراقبة بعثات

 الخفيفة سلحةواأل الصغيرة األسلحة بشأن األفريقي الجنوب تنمية لمجموعة التابعة اإلقليمية التنسيق لجنة

 من وغيرها ةوالذخير النارية األسلحة بمراقبة المتعلق األفريقي للجنوب نمائيةاإل الجماعة بروتوكول تنفيذ

تعاون التابعة لمنظمة الجنوب األفريقي لل اإلقليمية التنسيقية اللجنة اجتمعتو. مالوي في الصلة ذات المواد

 الصغيرة حةباألسل المعني والمسح الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة من بالحد المعنية بين رؤساء الشرطة

 .المستعادة األسلحة إدارة تنظيم في للتوسط 2018 سبتمبر 12 إلى 11 من الفترة في زامبيا في

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A9
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 إلى 7 من رةالفت في باسادي السادسة عملية األفريقي لجنوبمجموعة تنمية ا أجرت بالعمليات، يتعلق فيما .59

 غير الصيد في أساسا تستخدم التي المشروعة غير النارية األسلحة مصادرة بهدف ، 2018 يناير 9

 راً استمرا كانت التي ،تيمبو عملية أ جريتو. األخرى العنف وأعمال والقتل السيارات وسرقة المشروع

منظمة الجنوب  في األعضاء الدول قامت وقد. 2018 يناير 25 إلى 24 من الفترة في باسادي لعملية

 عمليةب منظمة شرق أفريقيا للتعاون بين رؤساء الشرطة و األفريقبي اإلقليمية للتعاون بين رؤساء الشرطة

 مثل األولوية ذات الجرائم مستهدفة ،2018 سبتمبر 27 فيسميت يوسالما الخامسة  متزامنة مشتركة

والكابالت  آلليةا وسرقة المركبات ،لبيئيةا والجرائم والمخدرات باألشخاص واالتجار األشخاص تهريب

 لمشروع لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وتعقب الفارين.واالنتشار غير ا ،النحاسية

 في ةللمجموع الوقائية البعثة أيضا األفريقي الجنوب تنمية مجموعة نشرت ،قيد الدراسة الفترة خالل .60

 أنجزت أن عدوب للبلد األمنية المؤسسات في التحديات لتكرار نظرا االستقرار، تحقيق جهود لدعم ليسوتو،

 .2018 نوفمبر 20 في البعثة إغالق تم مهمتها،

 وبالجن تنمية مجموعة في األعضاء الدول قامت للغرض، جاهزة القوات إلبقاء التدريبية المناورات في .61

 تعزيز إلى ه المناورةهذ ويهدف. مالوي في 2018 أكتوبر 16 إلى 1 من األبعاد ةمتعدد بمناورة األفريقي

 جاهزة قوة نلتكو وإعدادها األفريقي الجنوب تنمية لمجموعة التابعة الجاهزة للقوات الكاملة التشغيلية القدرة

 لفترةا في بوتسوانا، في بابليرو بمناورة للمجموعة االحتياطية القوة وقامت. 2019 يناير 1 بحلول أفريقية

 .الطبية الصحة خدمة مكونل مهاراتال قدرة لتعزيز ،2018 نوفمبر 29 إلى 12 من

 

 

 

 

 الحكومية الدولية للتنمية )اإليجاد(الهيئة  ( 4

 للفترة المصممة ناألماالقليمية للسلم و ستراتيجيةالا بتنفيذ( اإليجاد) لتنميةل الدولية الحكومية الهيئة تقوم .62

ية المنظومة األفريق طريق طةارلخ الكاملة الرئيسية االستراتيجية الركائز تغطي التيو ، 2016-2020

لالتحاد األفريقي للخطوات  خارطة الطريق الرئيسية واسع، نطاق وعلى 2020-2016 للسلم واألمن

 وإرتريا، اإثيوبي بين والال سلم القائمة حربالال  حالة نهاءومن شأن إ. العملية إلسكات البنادق في أفريقيا

 والصومال يترياوإر ياإثيوب بين واالتفاق وجيبوتي، إريتريا بين العالقة القضايا حل إلى الرامية والمبادرات

 إيجابية ائجأن تحقق نت إرتريا على المتحدة األمم من قبل المفروضة العقوبات رفع هيعقب الذي التعاون لدفع

 .نطاقا األوسع اإليجاد لمنطقة

 تميزت قدو. واألمن ملالس مجال في إيجابيا تطورا يشهد األفريقي القرن يزال ال ،الدراسة قيد الفترة خالل .63

 حاديةاالت الحكومة بين الفجوات لسد المبذولة بالجهود ، أخرى أمور من بين الصومال، في السالم عمليات

 فيما. دللبل التام االستقرار تحقيق إلى الرامية الجهود تعزيز بهدف االتحادية األعضاء والدول للصومال
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 جنوب جمهورية في النزاع تسوية بشأن المنشط االتفاق بتنفيذ األطراف التزام فإن ، السودان بجنوب يتعلق

 تمرتاس حيثالدهم ب بناء إلعادة السودان جنوبأبناء  أمام الطريق تمهيد في المساعدة في استمر السودان

 أصحاب وجميع الحكومة التزام بفضل وذلك ، الزخم اكتساب في السودان في الوطني الحوار عملية

مثل ت ادجاإلي بلدان التي تبذلها السالم بناء وتعزيز جهود جميع فإن ، العموم وعلى. اآلخرين المصلحة

 القرن في البنادق إسكات إلى الرامية الجهود أن تسهل شأنها من التي الظروف تهيئة نحو هامة خطوات

 .األفريقي

وهي  ةالمنطق في والتوسط السالم عمليات تسهيل في اإليجاد شاركت ، المحددة بالمساهمات يتعلق فيما .64

 ينب أبابا، أديس فيمباشر  اجتماع أعقاب في ، السودان جنوب فيف. والصومال السودان جنوب تشمل

 ئيسر ، أحمد أبي الدكتور دولة االيجاد رئيس بتسهيله قامو ، مشار رياك والدكتور كير سالفا الرئيس

 المحادثات من أخرى جوالت تعقد أن اإليجاد قمة قررت ، االتحادية الديمقراطية إثيوبيا جمهورية وزراء

. المعلقة الحوكمةو االنتقالية األمنية الترتيبات قضايا تشمل ةمهم اتفاقيات توقيع وتم. ونيروبي الخرطوم في

الرصد والتحقق  ةوآلي ،والتقييم لرصدالمشتركة ل لجنةال مع وثيق بشكل والعمل بالتنسيق اإليجاد مبعوث وقام

 رشيحتل المصالح وأصحاب األطراف ومعة، االنتقاليية األمن ترتيباتالو النار إطالق وقفمن ترتيبات 

 اتفاق فيذتن في للمساعدة مهمة هذه االتفاق مؤسسات وستكون. المختلفة االتفاق آليات/  لمؤسسات ممثليهم

 تؤدي أن المأمول من. االتفاق على الموقعة األطراف مختلف بين الثقة وبناء 2015 لعام المنشود السالم

 .السودان جنوبفي  السالم إلى إحالل العملية هذه

 لخاصةا بعثتها خالل من االتحادية الصومال حكومة مع وثيق بشكل اإليجاد تعمل بالصومال، يتعلق فيما .65

 الوطنية والمصالحة الدولة شكيلت مجاالت الصومال في ادجاإلي مساهمة تغطي و.الخاص والمبعوث

رض أ وسلطات الندبونت مناطق بين المحادثات لتسهيل االهتمام من مزيد إيالء وتم. األمنية والترتيبات

 اشتباكات وقوع إلى أدى مما ، المناطق بعض في مواجهة الندبونتأرض الصومال و  وتخوض. الصومال

 استمر اإذ أنه داإليجا تعتقدو. عليها المتنازع المناطق في الجنود الجانبان حشد أن بعد 2018 بداية منذ ةدامي

 اهاتج عكسأن ي المسلح نزاعلل يمكنحيث  يؤدي إلى اندالع أعمال عنف أخرى أن يمكن فإنه ، النزاع هذا

 زعزعةل أكبر مخاطرإلى خلق  المواجهةأن تؤدي  أيضا يمكنو. الجانبين بين قائما كان الذي والوئام السالم

 دوف اجتمع ، المخاطر لهذه وبالنظر. المتمردة الشباب حركة أيدي في وقعت إذا المنطقة في االستقرار

 جلأ من مستمرة الجهود تزال وال الجانبين كال من المعنية السلطات مع المتحدة واألمم اإليجاد من مشترك

 .سالم اتفاق إلى التوصل

 المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ( 5 

ارطة خ مناصرة إلى الدعوة أفريقيا وسط لدول ةاالقتصادي ت المجموعةواصل ، قيد الدراسة الفترة خالل .66

 .األعضاء اهلدول ادعمالطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي للخطوات العملية إلسكات البنادق في أفريقيا 

 ، ياوندي في عقدنالم ، كينشاسا اتفاقية في األطراف للدول األول المؤتمر خالل أنه إلى اإلشارة تجدر .67

 أفريقيا وسط لدول االقتصادية ةللمجموع العامة األمانة ناشدت ، 2018 يونيه 13 إلى 11 من ، بالكاميرون

 االتحاد إعالن تنفيذ ضرورة المؤتمر في شاركت التي والكيانات المنظمات وجميع ،األعضاء الدول

 غير شكلب المملوكة لألسلحة الطوعي التسليم تعزيز أجل من" العفو شهر" سبتمبر جعلي الذي اإلفريقي
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 االجتماعين عقدفرصة  أفريقيا وسط لدول االقتصادية ةللمجوع العامة األمانة اغتنمت كما. قانوني

 واألمن المبالس المعنية االستشارية المتحدة األمم للجنةالسادس واالربعين والسابع واالربعين  الوزاريين

 وفي 2018 يونيه 2 إلى مايو 27 من ، الكونغو برازافيل، في التوالي على عقديننالم ، أفريقيا وسط في

 الواجب اتخاذها باإلجراءات األعضاء الدول لتوعية 2018 ديسمبر 7 إلى 3 من الفترة في تشاد ، نجامينا

 .طواعية لألسلحة المسلحة والجماعات المدنيين تسليم لتشجيع

 مكتب استرد ، وحده 2018 سبتمبر وفي. بول منطقة في األسلحة لجمع برنامجا الكونغو جمهورية أنشأت .68

 استسلم ، الديمقراطية الكونغو جمهورية في ، وبالمثل. سالح قطعة 10 000 من أكثر السامي المفوض

 الجيش سلطات إلى ، البلد من الشرقي الجزء من مسلحة جماعات في أعضاء وهم ، المتمردين بعض

 .والذخائر األسلحة وسلموا الوطني

 لحةلألس المشروع غير االنتشار وقف/  من للحد مناسبة مؤسسية آليات لوضع جهودها المنطقة تضاعف .69

 هذا لىوع. المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا في األعضاء الدول في الخفيفة واألسلحة الصغيرة

 ألسلحةا مكافحةمن أجل  الوسطى أفريقيا اتفاقية" تنفيذ خطة أساس وعلى المجموعة مستوى وعلى ، النحو

 لتصنيعها استخدامها يمكن التي والمكونات األجزاء وجميع ذخائرهاو ، الخفيفة واألسلحة الصغيرة

 ريقيالدول وسط أف االقتصادية المجموعة في األعضاء الدول غالبية عليها وقعتالتي " وتجميعها وإصالحها

 بالفعل األمانة أنشأت ، 2017 مارس 8 في التنفيذ حيز دخلت والتي برازافيل في ، 2010 نوفمبر 19 في ،

 لمعنيةا الدائمة االستشارية المتحدة األمم لجنة في األعضاء الدول وزراء طلب على بناء ، الوقت بعض منذ

 إدارة نع مسؤولةتكون  ،" الخفيفة واألسلحة الصغيرة ألسلحةل وحدة" ،أفريقيا  وسط في األمن بمسائل

 في لخفيفةا واألسلحة الصغيرة األسلحة ذلك في بما ، األسلحة مراقبةو السالح بنزع المتعلقة المسائل جميع

 .أفريقيا لوسط اإلقليمية دون المنطقة

 لياتآ بإنشاء أفريقيا وسط لدول االقتصادية لمجموعةا في األعضاء الدول معظم بدأت ، نفسه الوقت في .70

 بطالمنض غير التداول لمكافحة" الوطنية مراكز التنسيق" أو" الوطنية اللجان" تسمى وطنية مؤسسية

 تشاد جمهورية تلقت ، 2018 يوليو فيو. الخاصة حدودها داخل الخفيفة واألسلحة الصغيرة لألسلحة

. األسلحة لمراقبة وطنية لجنة إلنشاء إفريقيا وسط لدول االقتصاديةللمجموعة  العامة األمانة من فنية مساعدة

 جنةل بذلك عدد الدول التي لديهاليصل  الوطنية اللجنة إنشاء عملية الوسطى أفريقيا جمهوريةواستكملت 

 سطو لدول االقتصاديةالمجموعة  في أعضاء دولإلى خمس  الخفيفة واألسلحة الصغيرة لألسلحة وطنية

راكز م أفريقيا وسط لدول االقتصادية المجموعة في أخرى أعضاء دول عينت ، المنظور نفس ومن. أفريقيا

 عليها يالمؤسس الطابع إضفاء نحو تتجه وهي الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحةمعنية ب وطنية اتصال

 (.وتشاد وبرينسيب تومي وسا ، االستوائية غينيا ، ابونالج ، الكونغو ، الكاميرون) وطنية اجانباعتبارها ل

 للمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا العامة األمانة قامت ، اإلفريقي االتحاد مفوضية طلب أعقاب في .71

جموعة للم الحدود برنامج بإنشاء ، إفريقيا وسط لدول االقتصادية ةالمجموع في األعضاء الدول من بدعم ،

 لوماتالحافلة بالمع والوثائق المبادرات من العديد تم وضع ، اإلطار هذا وفياإلقليمية لدول وسط أفريقيا. 

 للدخول حد وضع ذلك في بما ، ومراقبتها الحدود إدارة تحسين إلى ، أخرى أمور ضمن ، تهدف التي ،

للمجموعة اإلقليمية  الحدود برنامج أن ، ذلك من واألهم. القانونية غير والمنتجات للمواد المشروع غير
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 المنطقة يف اعيينهوت الحدود ترسيم في الموجودة الثغرات سد في للبدء الفرصة أتاح لدول وسط أفريقيا

 مشاركة أساس على لحدودل العابر التعاون فضال عن ، أفريقياللمجموعة االقتصادية لدول وسط  الجغرافية

 يف للمجموعة اإلقليمية لدول وسط أفريقيا الحدود برنامج أخذي ، ذلك على عالوة. المحلية المجتمعات

 يرغ واالستغالل، بالبشر واالتجار ،العنيف والتطرف اإلرهاب مثل جديدة أمنية مشاكل ظهور الحسبان

 سلحةاأل ودخول بالمخدرات واالتجار ،البيئة وتدهور ،المشروع غير والصيد ،الطبيعية للموارد المشروع

 رنامجب يتلقى ، الغرض ولهذا. االقليم الفرعي لوسط أفريقيا، وما إلى ذلك إلى المشروعة غير الصغيرة

 باألنشطة مللقيا األفريقي االتحاد من فنيةو مالية مساعدات للمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا الحدود

 (.2022-2019) سنوات أربع لمدة األعضاء الدول في المناسبة

 وجمهورية،  رواندا في االنتخابات لمراقبة بعثات العامة األمانة أوفدت ، 2018 من الثاني النصف خالل .72

 كتبم فتتحوا  . الديمقراطية الكونغو وجمهورية الكاميرون وجمهورية ،الديمقراطية وبرينسيب تومي وسا

 أجل نم الديمقراطية الكونغو بجمهورية كينشاسا في للمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا تمثيلي

لمجموعة ات لاالنتخاب مراقبة بعثات وعملت. البلد ذلك في الجارية االنتخابية للعملية الدقيقة المتابعة

 وغيرها ريقياألف لالتحاد التابعة االنتخابات مراقبة بعثات مع وثيق بشكل االقتصادية لدول وسط أفريقيا

 .الشقيقة اإلقليمية االقتصادية المجموعات من

 النقديةو االقتصادية ةلمجموعوا أفريقيا وسط لدول االقتصادية المجموعة بين اإلجراءات ترشيد إطار في .73

 اإلطار وحيدت أجل من العمل بدأ ، لفرعيا االقليم في الشرطي بالتعاون يتعلق فيما السيماو أفريقيا، لوسط

من التدفقات المالية غير  الحدإلى  ، أخرى أمور من بين ، بما يرمي واإلداري والمعياري القانوني

 االقليم في بهارإلوا ةرلصغيا ألسلحةوا ةرلصغيا ألسلحةا ربانتشاالمشروعة المرتبطة بوجه خاص 

 الوسطى قياأفري شرطة لرؤساء فنية دراسية وحلقات اجتماعات تعقد بانتظام ، الغاية لهذه وتحقيقا لفرعي.ا

 .الجيدة والممارسات المعلومات وتبادل التعاون لتعزيز

 ، أفريقيا سطو اقليم في الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة لمراقبة الرئيسية القانونية اآللية باعتبارها .74

 ،والجأن هيو أفريقيا وسط لدول االقتصادية لمجموعةا في أعضاء( 7) دول سبع على اآلن تصدق

اتفاقية  على وتشاد وبرنسيبي تومي وساو ،ابونالجو ،الوسطى أفريقيا وجمهورية ،والكونغو ،والكاميرون

 إيداعبو. داخليا كينشاسا اتفاقية على الديمقراطية الكونغو جمهورية صدقت ، 2018 ديسمبر كينشاسا. وفي

إلى  ةاالتفاقي هذه على التي صدقت دول ، سيصل عددالمتحدة لألمم العامة األمانة لدىوثيقة التصديق هذه 

 .اإلقليمي وند المستوى على االتفاقية لهذه العالمي التنفيذ نحواالقليم الفرعي تدريجيا  تجهوي. ثماني دول

موعة للمج العام األمين يقوم كينشاسا، اتفاقية على للتصديق المبذولة الجهود مع ، نفسه الوقت وفي .75

 تمدتاع التي ،األسلحة تجارة معاهدة على لتصديقمن أجل ا جهودببذل ال االقتصادية لدول وسط أفريقيا

 ضاءاألع دولمن ال ثالث أصبحت اآلن التيو ، 2014 ديسمبر 24 في النفاذ حيز تودخل 2013 أبريل في

 ،تشاد: وهي األسلحة تجارة معاهدة في دوال أطراف االقتصادية لدول وسط أفريقيا المجموعة في

 للدول الرابع المؤتمر خالل الدول بعض وأعربت. الكاميرون وجمهورية الوسطى أفريقيا وجمهورية

 .المعاهدة على التصديق على عزمها عن األطراف



ASSEMBLY/AU/7(XXXII) 

Page 20 

 

 
 

 تنفيذ في ةاإلقليمي اآلليات/  اإلقليمية االقتصادية المجموعات تبذلها التي الجهودالمؤتمر أن يشيد ب ودي قد .76

 على حثهاي وأن خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي للخطوات العملية إلسكات البنادق في أفريقيا

 االقتصادية المجموعات من طلبي أن أيًضا يود المؤتمر قد. فيها األعضاء للدول الدعم تقديم مواصلة

 بها لخاصةا جهات التنسيق تعيين أجل من ، المفوضية مع وثيق بشكل العمل اآلليات اإلقليمية/  اإلقليمية

اد خارطة الطريق الرئيسية لالتح تنفيذ عن شامل تقرير إعداد في للمشاركة ، للمفوضية األسماء بالغوإ

 .2020 يناير في المؤتمر إلى تقديمهمن أجل  األفريقي للخطوات العملية إلسكات البنادق في أفريقيا

 الفرص والتحديات ثالثا.

خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي للخطوات العملية  تنفيذ وتيرة بطء من الرغم وعلى ، في الواقع .77

 مختلف قد قدمتف. األخير بالتقرير المشمولة الفترة منذ ملحوظ تقدم تحقق فقد ، إلسكات البنادق في أفريقيا

 / المؤسسات إلى باإلضافة ، األعضاء والدول اآلليات اإلقليمية/  اإلقليمية االقتصادية المجموعات

 حتفالااللمجلس السلم واألمن، التقارير عن  مفتوحةال جلساتال خالل من ، والشركاء األفريقية المنظمات

يق الرئيسية خارطة الطر تقرير في المبين النحو على األنشطة مختلف تنفيذوعن  ،لعفوبالشهر األفريقي ل

 تعيق التي اتالتحدي من عدد عن الكشف تمو .أفريقيا في لالتحاد األفريقي للخطوات العملية إلسكات البنادق

 إطار في ، البنادق إلسكات 2020 في النهائي بالموعد الوفاء نحو فريقياأ جهود في المحرز التقدم معدل

 تتمثل. 2063األفريقي االتحاد أجندة في التطلعات مع تماشيا النزاعات من خالية قارة لبناء الشاملة الرؤية

 تدفق راراستم ؛ قانونية غير ألنشطة المجال ت فسح للحكم خاضعة غير فضاءات وجود في التحديات بعض

 ياتاآلل ضعف ؛ أفريقيا أجزاء بعض في مشروعة غير بصورة واستخدامها وتداولها القارة إلى األسلحة

 األسلحةو الصغيرة لألسلحة المشروع غير التداول من للحد ، االقتضاء حسب ، الحاالت بعض في غيابها أو

 سهلالتي ت المشروعة غير المالية والتدفقات الفساد استمرار ؛ ومراقبتها الحدود مراقبة كفاية عدم ؛ الخفيفة

 تمويل يف سهمالذي ي الطبيعية للموارد القانوني غير االستغالل ؛ المشروعة غير والنزاعات األسلحة تمويل

 ريقياإلف االتحاد مفوضية قيام ضرورة إلى التحديات هذه تشير. الحصر ال المثال سبيل على ، التمرد

 تنفيذ يف الجهود بمضاعفة ، فيها األعضاء الدول مع ، / اآلليات اإلقليميةاإلقليمية االقتصادية والمجموعات

 الظروف ئةوتهي لالتحاد األفريقي للخطوات العملية إلسكات البنادق في أفريقياخارطة الطريق الرئيسية 

 .القارة في لبنادقا إلسكات الالزمة ميدانيا

 إلفريقيا االتحاد مفوضية من كل إلىالمدخالت  تقديم بطء في المتمثل التحدي أيضا هناك ، ذلك فضال عن .78

 اركينالمش المصلحة أصحاب مختلف قبل من اإلقليميةات اآللي/  اإلقليمية االقتصادية المجموعات وأمانات

 تأثيروال .خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي للخطوات العملية إلسكات البنادق في أفريقيا تنفيذ في

ألمن مجلس السلم وا المؤتمر بخصوص دورة انعقاد قبل المتبقي الوقت من القليل سوى يوجد ال أنه هو هنا

 .قيعن الملف إلى مؤتمر االتحاد األفري كامل تقرير وتقديملتوثيق  اإلفريقي، االتحاد مفوضية من بدعمو ،

يسية خارطة الطريق الرئ تنفيذ في األعضاء الدول بها تقوم التي األنشطة من العديد هناك ، السياق هذا فيو

 الدول قبل من عنها اإلبالغ يتم ال ولكن ، لالتحاد األفريقي للخطوات العملية إلسكات البنادق في أفريقيا

 يعكس شامل تقرير إعداد لىمجلس السلم واألمن عو ةالمفوضي قدرة من يحد وهذا. المعنية األعضاء

ية أمام المفوض الصعوبات بعض ذلك يطرح ، المنوال نفس وعلى. األعضاء الدول تنفذها التي األنشطة
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 اآلليات/  اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول تواجهها التي بالتحديات كافية دراية على تكونل

خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي للخطوات العملية  تنفيذ في المنظمات/  اإلقليمية والمؤسسات

 .حسب الطلب واستجابات نهج تصميم أجل من إلسكات البنادق في أفريقيا

الدول األعضاء فيما يتعلق بمراعاة شهر العفو األفريقي. على  أوالرؤية ضعيفة من قبل ستجابةالكانت ا .79

، لم يقم سوى عدد قليل من الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي بتنظيم  2018سبيل المثال ، بالنسبة لعام 

شهر العفو اإلفريقي وتقديم تقارير عنه. هناك حاجة إلى قيام الدول األعضاء بتنظيم أنشطة ب لالحتفالأنشطة 

ها وتشجيع المواطنين على تسليم األسلحة التي يمتلكونوالتعريف بالشهر خالل شهر العفو لتوعية شعوبها

 .بصورة غير مشروعة

 

 مالحظات وتوصيات. رابعا 

، عندما االتحاد لمؤتمر، خالل الدورة العادية الثامنة والعشرين  2017تجدر اإلشارة إلى أنه في يناير  .80

ارطة الطريق خ أن يتم تطبيقب التوجيه تم، الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقيخارطة  على المؤتمرصادق 

إعالن االحتفال بالذكرى وهو الموعد النهائي المحدد في  ،2020حتى عام  الرئيسية لالتحاد األفريقي

التقرير  قديمتنذ موفي إفريقيا.  البنادقالخمسين لتأسيس منظمة الوحدة اإلفريقية / االتحاد اإلفريقي إلسكات 

 مجلس السلم واألمن بتعبئة من، أن جميع أصحاب المصلحة المعنيين من الواضحكان ، المؤتمراألول إلى 

ريقيا بحلول ففي أ البنادقلخطوات العملية إلسكات ل الرئيسيةطريق ال، يواصلون تنفيذ خارطة  والمفوضية

 هي فرص في الميدانهذا االلتزام المستمر وااللتزامات العملية المتزامنة فإن ، ه. في حد ذات2020عام 

ت في تعزيز المؤسسات والممارسايتحقق ال يزال التقدم وبالكامل.  انتهازهافريدة ينبغي االستمرار في 

 ةالفرص للمواطنين. كما أن اإلراد توفيرالديمقراطية، وكذلك في تعزيز السياسات العامة الشاملة بهدف 

هي فرصة  ،لدعم جهود أفريقيا في هذا السياق  ،شركاء االتحاد األفريقي، وال سيما األمم المتحدةيبديها التي 

بشكل كامل. عالوة على ذلك ، يتم إثبات قيادة تعزيز السالم في أجزاء مختلفة من  ينبغي استغاللهاأخرى 

 .عوائد السالم المتوقعة يولدالقارة ، مما 

يد من االلتزام السياسي مواصلة تعبئة الدول األعضاء لمضاعفة جهودها في إظهار المزهناك حاجة إلى   .81

ول أن تعلن الدالى  في أفريقيا. هناك حاجة ملحة البنادقضمان تهيئة الظروف الالزمة إلسكات بوالمالي 

تمبر من سبوهو شهراألعضاء في االتحاد اإلفريقي على نطاق واسع احترام وتنفيذ شهر العفو ألفريقيا، 

ألسلحة المملوكة ل الطوعي تسليمال، بهدف حشد المدنيين / المواطنين من أجل 2020حتى عام كل عام 

بشكل غير قانوني. يعتبر االحتفال بشهر العفو األفريقي أحد الخطوات العديدة في االتجاه الصحيح التي 

 .ستسهم في تحقيق السلم واألمن في القارة

 يةاآلليات اإلقليموالمجموعات االقتصادية اإلقليمية /  والمفوضيةمن الضروري أن تقوم الدول األعضاء  .82

قارة  مانوض البنادقكجزء من الجهود المبذولة إلسكات  النزاعاتبتعزيز الدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب 

 .خالية من النزاعات
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 قيخارطة الطريق الرئيسية لالتحاد االفري تنفيذ عن ينبغي تشجيع الدول األعضاء على تقديم تقاريرها  .83

جوانبها الرئيسية الخمسة ، وهي الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية والقانونية. ومن شأن ب

خارطة  من رؤية االتجاهات الفعلية في عملية تنفيذ والمؤتمر مجلس السلم واألمن أن يمّكنهذا النهج 

 .توجدومعالجة الثغرات حيثما  ية لالتحاد االفريقيالطريق الرئيس

 من األهمية بمكان أن تقوم الدول األعضاء باستعراض تنفيذإن ف، 2020مع اقتراب الموعد النهائي لعام   .84

وفي الجارية.  وتسريع الجهود إيجاد طريق المضي قدما بهدف،  خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد االفريقي

اتخاذ ، الشروع في المفوضية ، بدعم من مجلس السلم واألمن طلب منيأن  المؤتمرود ي، قد هذا الصدد

 الوثيق بالتنسيق،  خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد االفريقي تقرير شامل عن حالة تنفيذ إلعدادخطوات 

اير في ين المؤتمرليتم تقديمها إلى اآلليات اإلقليمية  / قليميةاإل االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول مع

2020. 

الموارد المالية والبشرية التي تؤثر على أنشطة الممثل السامي لالتحاد األفريقي إلسكات  فينظراً للقيود   .85

، بما قياألفري، هناك حاجة إلى تعميم تمويل هذه األنشطة من الميزانية العادية لالتحاد في أفريقيا البنادق

تشجيع الدول األعضاء على  المؤتمرود يالتحاد. وفي هذا السياق، قد لة اءات القانونييتماشى مع اإلجر

 دور مجلس السلم، لتيسير عمل الممثل السامي ، الذي يكمل دوره ، في حدود إمكانياتهاالتطوع بالموارد

 .في أفريقيا البنادقتعزيز تنسيق األنشطة الرامية إلى إسكات  في

 

 :الخاتمة.  خامسا

تجدر اإلشارة إلى أنه خالل الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة األفريقية / االتحاد األفريقي ، في  .86

، والتي اعتمد في إطارها اإلعالن الرسمي ، تعهد رؤساء الدول  2013مايو  25أديس أبابا ، في 

 واتعهدو األفريقيينن إلى الجيل القادم م النزاعاتوالحكومات ، من بين جوانب أخرى ، بعدم توريث عبء 

لخارطة الطريق الرئيسية  المؤتمر. وأعقب ذلك اعتماد 2020بإنهاء جميع الحروب في أفريقيا بحلول عام 

، حتى اآلن ، تم إحراز تقدم كبير ، مع األخذ  وتجدر اإلشارة إلى أنه. 2017في يناير  لالتحاد االفريقي

معظم أصحاب المصلحة المعنيين اتخذوا بعض الخطوات الملموسة لتهيئة الظروف ورفع  كونفي االعتبار 

في أفريقيا ومواصلة القيام بذلك. ينبغي التأكيد على أن  إسكات البنادقمستوى الزخم نحو تحقيق هدف 

ميع الدول ججماعية لهو مهمة  المدافعإسكات  الرائد لالتحاد األفريقي المتمثل في مشروعلالتنفيذ الفعال ل

لعليا ، ، في الطبقة ا اآلليات اإلقليميةاألعضاء في االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية / 

الدوليين. ، مثل األمم المتحدة. كما  والفاعلينبدعم من المجتمع المدني والمؤسسات / المنظمات األفريقية 

 .ألعضاء أمراً حاسماً لنجاح هذا المشروع الرائدالدول ا قبل يظل توفير الدعم المالي والبشري من

إلنهاء الحروب في أفريقيا ،  2020كما هو موضح في التقرير ومع اقتراب الموعد النهائي النتهاء عام  . .87

أنه ال تزال هناك تحديات وقيود كبيرة يجب التغلب عليها لوضع القارة  الحسبانمن الضروري أن نضع في 

من إثبات المكاسب الحقيقية بحلول الموعد النهائي المحدد في إعالن الذكرى السنوية  للتمكين أفضل حالةفي 

. وفي هذا 2013مايو  25الخمسين لمنظمة الوحدة األفريقية / االتحاد األفريقي ، في أديس أبابا ، في 
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بقة التخاذ ة المسالمبادئ التوجيهي المؤتمروفر يأن  المستحسنالصدد ، وبالنظر إلى الحقائق في القارة ، من 

 .2020بعد ديسمبر أفريقيا خالية من النزاع مزيد من اإلجراءات من أجل بناء 

خارطة  لوضع تقرير شامل عن تنفيذ مجلس السلم واألمن تخذهايباختصار ، ستتيح الخطوات التي س  .88

الفرصة  تيحست ، 2020في يناير / فبراير  المؤتمر، لعرضها على  الطريق الرئيسية لالتحاد االفريقي

مدافع إسكات ال الجسيمة المتمثلة فيلمواصلة االضطالع بالمهمة  طريق المضي قدما لوضع أركان للمؤتمر

 .وإنهاء الحروب في أفريقيا
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