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 تقرير مجلس السلم واألمن عن أنشطته

 ووضع السلم واألمن في أفريقيا

 :مقدمة  أوال:

جلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي عن أنشطته ووضع السلم واألمن في أفريقيا م هذا التقرير لمقد  ي   .2

. المؤسس لمجلس السلم واألمن بروتوكولال)ف( من  7إلى مؤتمر االتحاد األفريقي وفقا للمادة 

 32و 30 يوميلمؤتمر االتحاد األفريقي التي عقدت  12ويغطي التقرير الفترة من الدورة العادية الـ

 4و 3يومي لمؤتمر االتحاد المنعقدة  12ـإلى الدورة العادية الفي أديس أبابا، إثيوبيا  1027يناير 

 قيد الفترة خالل واألمن السلم مجلس قام بها التي األنشطة ويشمل التقرير .1027يوليو 

النزاعات  القارة بخصوص حاالت في واألمن ضع السلميقدم لمحة عامة عن و االستعراض

 يردتم إرفاق  ذلك، على وعالوة. واألمن للسلم األفريقية تنفيذ المنظومة وضع لكوكذ واألزمات

 واألمن السلم لمجلس المتعاقبة الخلوات نتائج حول تنفيذ واألمن السلم خلوة مجلس استنتاجات

 كيغالي، في 1027 مايو إلى 3 من المعقودة ،1022 إلى 1007 من للفترة الصلة ذات والقرارات

 ا التقرير بغية اعتمادها من قبل المؤتمر.بهذ رواندا،

( من 2) 1( عضوا متساوي الحقوق تمشيا مع المادة 21ن خمسة عشر )مالمجلس  يتألف .1

 بوروندي، تشاد، بتسوانا، الجزائر، المجلس:القائمة الحالية ألعضاء . وفيما يلي البروتوكول

ون، جنوب أفريقيا، توجو، أوغندا الكونغو*، مصر*، كينيا*، النيجر، نيجيريا*، رواندا، سيرالي

لمجلس، يتناوب أعضاء المجلس شهريا على قواعد إجراءات امن  13 ووفقا للمادة. 1وزامبيا*

رواندا  تناوب البحث،خالل الفترة قيد ورئاسته حسب الترتيب األبجدي اإلنجليزي ألسمائهم. 

نيجيريا المجلس في شهر  وترأس ة المجلس.على رئاسوجنوب أفريقيا وتوجو وأوغندا وزامبيا 

 يوليو الجاري.

 واألزمات، نزاعاتال أوضاع معالجة في جهودهواصل المجلس  االستعراض، قيد الفترة وطوال .3

 .القارة فينزاعات ال مناطق بعض إلى ميدانية ببعثات القيام ذلك في بما

 أنشطة مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي  :ثانيا

 في واألزماتقيد نظره حاالت النزاعات  واألمن السلم مجلس أبقى التقرير،ب المشمولة الفترة خالل .4

 هذا فيو. أفريقيا في واالستقرار واألمن ملالستعزيز ب المتصلة عيةاضيالمو القضاياوكذلك  القارة

: ذلك في بما ،اتزماأل/حول أوضاع النزاعات مختلفة اجتماعات واألمن السلم مجلسعقد  السياق،

 جنوب الصومال، بيساو، غينيا امبيا،ج ،(السودان) دارفور الديمقراطية، ونغوالك جمهورية

 الصومال، في األفريقي االتحاد بعثة أنشطةقد بحث المجلس أيضا و. الغربية الصحراء السودان،

 التحادهيئة الحكماء ل وأنشطة دارفور، في المتحدة واألمم األفريقي لالتحاد المختلطة والبعثة

 الجاهزة األفريقية قوةبحث المجلس التطورات الخاصة بال ذلك، على وعالوة. 1022 املع األفريقي

 المفهوم ومشروع لألزمات، الفورية لالستجابة األفريقية والقدرة السريع، االنتشار على وقدرتها

 العمل قيفر وعمليات ،الساحل منطقةلدول الخمس لل المشتركة القوة لعمليات االستراتيجي

 جيش على للقضاء اإلقليمي التعاون ومبادرة حرام، بوكو جماعة ضد الجنسيات لمتعددا المشترك

 بين والشراكة األفريقي لالتحاد السالم صندوق تفعيلل الجارية الجهود عن فضال للمقاومة، الرب

 .األفريقي لالتحاد واألمن السلم أنشطة تمويلفي مجال  المتحدة واألمم األفريقي واالتحاد

 بيئات في األرواح حماية في المرأة دور: قبيل من مواضيعية مسائلحول  اجتماعاتجلس الم وعقد .1

 أفريقيا، في واألمن السلم ها علىوآثار والسلعاألفراد  حركة وحرية أفريقيا، في صعبة أمنية

                                                           
 سلم واألمن بوالية مدتها ثالث سنوات* يشير إلى أعضاء مجلس ال 1
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 زواج وإنهاء أفريقيا، في األطفال الجنودتسليط الضوء على مسألة : نزاعاتال من األطفال وحماية

ووضع  المبكر واإلنذار ،للتحديات واالستجابة السالمخربي لم الحدود برع والتحركات طفال،األ

 والسالم أفريقيا، في فترة ما بعد النزاعات في والتنميةإعادة اإلعمار و أفريقيا، في واألمن السلم

 واألمن أفريقيا، في الجماعية اإلبادة وأيدولوجية الكراهية جرائم ومنع والعدالة، والمصالحة

 .أفريقيا في األزرق القتصادا وتنمية واألمن والسالم أفريقيا، فيالبحريين  والسالمة

( دارفور) والسودان الصومالإلى  ميدانيتين ببعثتينقام المجلس  بالتقرير، المشمولة الفترة وخالل .2

 معلجوذلك  التوالي على ،1027 مايو 22 إلى 21 ومن ،1027 مارس 12 إلى 13 من الفترة في

 في ةمساهملل الوسائلالسبل و أفضل إيجاد أجل من البلدين هذين فيوضع ال عن مباشرة معلومات

 ،اليجكي في ةالسنويخلوته  مجلسال عقد كما. البلدين هذين فينزاعات ال حل إلى الرامية الجهود

 لمجلس المتعاقبة الخلوات نتائج تنفيذ: عنوان تحت 1027 مايو 1 إلى 3 من الفترة في رواندا،

استعرض المجلس  ،الخلوة وخالل. 1022 إلى 1007 من الصلة ذات والقرارات واألمن السلم

ه الخلوة هذ نتائجالمجلس  واعتمد. 1022 عام إلى 1007 عام من الخلوات استنتاجات تنفيذ حالة

 من إقرارها أجل من التقرير بهذا مرفقة وهي ،1027 مايو 12 فيمعقود ال 222اجتماعه الـ يف

 .االتحاد مؤتمرل الحالية العادية الدورة بلق

 13 في المعقودتين 221الـو 222الـ جلستيه في مرتين الوزاري المستوى علىالمجلس  واجتمع .7

 األطفال حماية :مسألتين 222الـ االجتماع وناقش. التوالي على ،1027 أبريل 11و 1027 فبراير

 والسلعاألفراد  تنقل وحرية أفريقيا؛ في فالاألط الجنودتسليط الضوء على مسألة : نزاعاتال من

 البحريين والسالمة ألمنا 221الـ االجتماعتناول  حين في أفريقيا، في واألمن السلم ها علىوآثار

 .أفريقيا في األزرق القتصادا وتنمية واألمن والسالم أفريقيا في

 فيبتمثيل المجلس  ألشهرا المجلس لمختلف ؤساءقام ر مجلس،المتبعة من قبل ال للممارسة وفقاو .2

. أفريقيا في واألمن السلم قضايا تتناول التي االجتماعات وخاصة األفريقي، االتحاد أنشطةمختلف 

التي  فريقياأل لبرلمانالدورة الرابعة ل في مجلسال 1027المجلس لشهر مايو  رئيسفقد مثّل أوغندا 

 في واألمن السلم تحدياتتناولت  والتي 1027 مايو 22 في أفريقيا، جنوب ميدراند، في تعقد

 أفريقيا

 األزمات وحاالت النزاعات: أفريقيا في واألمن السلموضع   ثالثا:

 بناء عمليات في كبيرا تقدما الصومال، في األفريقي االتحاد بعثة من بدعم ،الصومالأحرز  .2

 اتحادي لمانبر إنشاء عن أسفرت عامة انتخابات إجراء خالل منوالحكومية  السياسية المؤسسات

 مجلس وإنشاء للوزراء، رئيس وتعيين جديد، رئيس وانتخاب طاقته، بكامل يعملو مجلسين يضم

 ،والياتال معظم في انتخابات جريتوأ   كبير، حد إلى الدولة تشكيل عملية نجزتأ   وقد. لوزراءل

 متضافرة وداجه الصومالية االتحادية الحكومة تبذل ماك. غالمودوغ ودولة صوماليالند باستثناء

 .1010/1012 في العامة االنتخابات قبل الدستورية اإلصالحات لتسريع

 األمن هيكل بشأن سياسيا اتفاقا الواليات وقادة االتحادية الحكومةت وقع ،1027 أبريل 22 وفي .20

وطني ال األمنهيكل  ضعوي. 1027 مايو 2 في الصومالي الوطني األمن مجلس أقره وطنيال

 هياكل ذات صومالية وطنية أمن قوات إنشاء إلى هدفب لبلدل يمنقطاع األال إلصالح األساس

 41وت الحكومة االتحادية اتفق ،1027 مايو 22 في عقد الذي لندن مؤتمر وفي. موحدة وسياسات

 أجل من الجديدة والشراكة األمن ميثاق على األفريقي، االتحاد ذلك في بما ودوليا، إقليميا شريكا

 وااللتزام المتبادلة المساءلة على تقوم التي للصومال الوطنية التنمية خطة عمد من أجل الصومال،

 1027 أكتوبرالمقرر عقده في  ألمنا مؤتمر ذلك في بما المحققة، والنتائج المحرز التقدم متابعةب

. ذلك بعد منتظم أساس وعلى أشهر ستة غضون فيالمزمع عقده  المستوى الرفيع لشراكةا ومنتدى

. الصومال فيوضع بال يتعلق فيما جهوده األفريقي االتحاد كثف االستعراض، قيد الفترة وخالل
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بعثة  تلتها مقديشيو،إلى  بزيارة واألمن السلم ومفوضالمفوضية  رئيس قام ،1027 مارس 22 فيف

 .1027 مارس 12 إلى 13 من الفترة في الصومال إلىمجلس السلم واألمن  قام بها يدانيةم

 على بناء محمد، هللا عبد محمدفخامة السيد  االتحادية، الصومال جمهورية رئيس قاموبدوره،  .22

. 1027 مايو 4 في أبابا أديس في األفريقي االتحاد مقرإلى  بزيارة ،المفوضية رئيس من دعوة

 المشترك العمل يقفروالحكومة االتحادية الصومالية  األفريقي االتحاد أطلق ،الخلفية هذهعلى و

هيكل األمن  دعمل الشركاء مختلف بين التنسيق تعزيزمن أجل  والصومال األفريقي اداالتح بين

 12 في المعقود 224 جلستهاجتماعه الـ في واألمن، السلم مجلس جدد وقد. الصومال فيالوطني 

 يتم ريثما أشهر، ستة مدتها إضافية لفترة الصومال في األفريقي االتحاد بعثة والية 1027 أبريل

 األفريقي االتحاد بعثة بشأن المتحدة واألمم األفريقي االتحاد بين المشترك االستعراض من ءاالنتها

 أديس في المتحدة واألمم األفريقي االتحاد بين المشترك االستعراض عملية وجرت. الصومال في

 مهامبال المتعلقة المسائل االستعراض وتناول. 1027 مايو 12 إلى 27 من الفترة في ومقديشو أبابا

 يتعين التي المطلوبة األنشطة منذلك  وغير والتنسيق الفاعلة والجهات والموارد والوظائف

البعثة فيه باالنسحاب  بدأوهو الموعد الذي من المقرر أن ت ،1022 أكتوبر بحلول بها االضطالع

تشتد إليها  أكد االستعراض أيضا بناء القدرات التي مهامها لقوات األمن الصومالية الوطنية. وتسليم

الحاجة والدعم اللوجستي لقوات األمن الصومالية الوطنية حتى تكون في موقف يسمح لها بأن 

 ال المحرز، التقدم من الرغم وعلى تتسلم من األميسون تدريجيا عندما يأتي الوقت النسحاب البعثة.

 الخدمات وتقديم اإليرادات، تحصيل على المؤسسية القدرة في خطيرة تحديات هناك تزال

 .المصالحة وتعزيز اإلنسان حقوق وحماية القانون، وسيادة والعدالة الفساد ومكافحة األساسية،

 واالستقرار واألمن للسالم خطيرا تهديدا تشكل الشباب حركة تزال ال األمني،وضع بال يتعلق وفيما .21

 على وكذلك ينالمدني على متناظرة غير اعتداءات شن اإلرهابية الجماعة وتواصل. الصومال في

 البالغ القلق على يبعث ومما. الصومال في األفريقي االتحاد بعثةقوات و األمن الصومالية قوات

 تفاقم إلى الجفاف حالة أدت باإلضافة إلى ذلك. االستعراض قيد الفترة خالل القرصنة أنشطة عودة

 لسكانا إغاثة بغية الالستعجاعلى وجه ة هذا الوضع معالجينبغي . والصومال في اإلنسانيوضع ال

 .البلد في المحتاجين

 الدولي والمجتمع األفريقي االتحاد في األعضاء لدولل مناشدته راتكرالمؤتمر  ودي قدوعليه،  .23

 الصومال في األفريقي االتحاد وبعثة للصوماللوجستي وال والمالي السياسي دعمهمواصلة  األوسع

واللوجستي  ماليال دعمال تقديم إلى الدولي جتمعالم ةودعو لبلد؛في ا الكامل االستقرارضمان ل

. قد يرغب الوطني األمن هيكلتفعيل  يتيحبما  ،الصومال في ياألمن القطاع إلصالح مستدامال

 األمن مجلس داعيا 1022سبتمبر  2المؤتمر في استحضار بيان مجلس السلم واألمن الصادر في 

 قرارهعقب صدور  الصومال، على لمفروضا األسلحة حظر رفع في النظر إلىلألمم المتحدة 

 قلقه عنب ااإلعرو الصومالية؛ األمنية المؤسسات بناء في حاسما جانبا باعتباره ،(1021) 1144

 الصومال؛ في واالستقرار واألمنلم لسأمام اشكله ت الشباب حركةال تزال  الذي التهديد إزاء

حل الصومال إلى الظهور من جديد. وقد وأعرب أيضا عن قلقه من عودة أنشطة القرصنة قبالة سا

 آلية خالل من دعمهم تنسيقإلى  لالتحاد األفريقي الدوليين الشركاءيرغب المؤتمر في أن يدعو 

األثر  تحقيق أجل منوذلك  األمني والميثاق الصومال أجل من الجديدة للشراكة عليها المتفق التنفيذ

 اإلنسانية االحتياجات معالجة في الدعم زيادة إلى ليالدو المجتمع ةودعو المشتركة؛ لجهوداألمثل ل

 .البلد في المتفاقمة

 عمليةظل ال في شديد قلق مصدر شكلي واإلنساني األمنيالوضع  زالي ال ،السودان جنوب وفي .24

 جيشالجناح المعارض من الو السودان لتحرير الشعبي الجيش من نشقاقاتاالو متوقفةال سياسيةال

 اللواء بقيادة الوطني اإلنقاذ جبهة سيما وال الجديدة، المسلحة والحركاتدان لتحرير السو الشعبي

 االنشقاقات وهذه. البلد مختلفة من نحاءأ في القتال ستمري تقدم، ما ضوء وفي. سيريلو توماس

 الناحية ومن. السالم اتفاق تنفيذ أمام التحديات من مزيدا حتما تشكل جديدة مسلحة جماعات وظهور
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 لجنة أعضاء نوعيّ  واحد جانب من النار إطالق وقف ماريديت كير سلفا الرئيس أعلن ية،اإليجاب

 حتى المسلحة المعارضة جماعات نددت قد لسوء الحظ. 1027 مايو في الوطني لحوارا توجيه

 نفسه، الوقت وفي. االلتزامات ذهبه الرئيس وفاء في الثقة عدم عن معربة الرئيس، بمبادرات اآلن

 السودان جنوب إلى بزيارة السياسية الشؤون ومفوض واألمن السلم ومفوضالمفوضية  رئيس قام

 الزيارة، وخالل. رئيسلل األول والنائب الرئيس مع مستفيضة مناقشات وأجروا 1027 مارس في

 للحوار مؤاتية بيئة تهيئة أجل من العدائية األعمال وقف إلى الحاجة على األفريقي االتحاد وفد أكد

 .تضررا األكثر المناطق إلى اإلنسانية المساعدات وصول عن فضال يالوطن

نازحين ال من المتزايدة واألعداد والمجاعة الغذائي األمن انعداميظل  القتال، استمرارفي ظل و .21

 حكومة أعلنت ،1027 فبراير فيو. الشديد للقلق مصدرا المجاورة الدول في والالجئين داخليا

 إنهاءآمال  من التطورات هذه وقللت. وميانديت لير مقاطعتي في المجاعةية االنتقال الوطنية لوحدةا

 المصلحة أصحابالتزام  زيادةتتطلب حيث  االستعراض، قيد الفترة خالل بسرعة العنف

 األفريقي، االتحاد بين ةالمشترك القمةت كان نفسه، الوقت وفي. المنطقةو السالم التفاق والضامنين

 عامال حاسما ،1027 يناير 12 في تعقد يتال المتحدة واألمممشتركة للتنمية ال الحكومية والهيئة

 االجتماع ودعا. السودان جنوب بشأن الجهود وتنسيق المعلومات لتبادل عمليّ  منبر إطالق في

إلى تبني  كونارى عمر لفاأ السابق الرئيس السودان لجنوب فريقىاأل التحادالسامي ل الممثل

 مارس في السودان جنوب إلى ببعثات كوناري الرئيس قام لذلك، تبعاوية. الدبلوماسية المكوك

 اجتماعاته وخالل. شامل وطني حوار إلى اودع العدائية األعمال وقف على وحث ،1027 وويوني

 لسالما طريق إلى للعودة فريدة فرصة يتيح الوطني الحوار أن على محاوريهأكد ل المختلفة،

 الوحدة وحكومة السودان، جنوب شعب دعم بمواصلةتعهد و. ائمةالد والمصالحة واالستقرار

 وشفافيته واستقالله المنتدى شمولية ضمانالوطني من أجل  الحوار وقيادة االنتقالية الوطنية

 .وحياده

في اآلونة األخيرة، حظيت عملية السالم بزخم كبير، عندما دعت القمة االستثنائية الحادية والثالثين  .22

، في أديس أبابا، إلى عقد منتدى 1027يونيو  21مية المشتركة للتنمية، المعقودة في للهيئة الحكو

تنشيط رفيع المستوى لمناقشة إجراءات ملموسة ترمي إلى استعادة وقف إطالق النار الدائم، 

ووضع جدول زمني منقح وواقعي وجدول زمني للتنفيذ من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية تشكل 

االنتقالية. وأدانت قمة الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية أيضا العنف الذي ال تزال  نهاية الفترة

ترتكبه القوات الحكومية والجماعات المسلحة األخرى، وال سيما عندما يؤثر أيضا على العاملين 

 في المجال اإلنساني. وأعرب االجتماع عن أسفه إزاء التأخير في نشر قوة الحماية اإلقليمية.

مة بالقوات وحکومة الوحدة الوطنية هليه، قرر عقد اجتماع لرؤساء الدفاع للبلدان المساوع

االنتقالية باإلضافة إلى األمم المتحدة لمناقشة جميع المسائل العالقة واالتفاق علی جدول زمني 

ة نهائي للنشر الكامل. ونظرا لتدهور الوضع اإلنساني، أكد االجتماع على ضرورة تقديم المساعد

 اإلنسانية لجميع مواطني جنوب السودان دون أي تمييز. 

دفعت األعمال العدائية في جنوب السودان بأكثر من مليون الجئ إلى البلدان المجاورة، وال سيما  .27

إلى أوغندا. ووفقا للمسؤولين في حكومة أوغندا، فإن هذا التدفق الجماعي غير المسبوق يضع 

ويتطلب والبنية التحتية المحلية وهياكلهم األساسية المحلية  ضغوطا هائلة على خدماتهم العامة

من المجتمع الدولي ألن الوضع أصبح من غير الممكن تحمله. ونتيجة لهذا الوضع،  عناية عاجلة

 1027يونيو  13و 11عقد الرئيس موسيفيني في كمباال مؤتمر تضامن مع الالجئين خالل يومي 

ن في أوغندا على مدى السنوات األربع القادمة. وحضر المؤتمر بغية تعبئة األموال لدعم الالجئي

ايضا زعماء إقليميون، واالمين العام لالمم المتحدة انطونيو جوتيريس، وغيرهم من الضيوف 

والجهات المانحة الدولية الرفيعة المستوى. وعالوة على ذلك، أقام الرئيس يويري موسيفيني، 

قوى المعارضة من جنوب السودان بهدف ضمها إلى  ، اتصاالت مع1027خالل شهر يونيو 

عملية السالم. ووافقت بعض قوى المعارضة على اقتراح وضع األسلحة والعمل مع حكومة الوحدة 

 الوطنية االنتقالية بينما لم توافق مجموعات أخرى بعد على هذه المقترحات.
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متواصلة التي يبذلها ممثل وفي ضوء هذه التطورات، قد يود المؤتمر أن يثني على الجهود ال .22

الرئيس السابق ألفا عمر كوناري، في مساعدة مختلف االتحاد األفريقي السامي لجنوب السودان، 

كما اتفق المشاركة البناءة  في جنوب السودان على مواجهة تحدياتهم من خالل، أصحاب المصلحة

خالل اجتماعهم شتركة للتنمية والهيئة الحكومية المواألمم المتحدة االتحاد األفريقي على ذلك 

ويشدد على الحاجة إلى مواصلة التفاعل الرسمي كما اتفقت على ذلك  1027يناير  12المنعقد في 

وخاصة فيما يتعلق بعقد اجتماع  مقررات قمة اإليجاد الحادية والثالثونيجيز والمؤسسات الثالث 

  لرفيع المستوى لتنشيط اتفاقية السالم.المنتدي لعاجل 

يود المؤتمر أيضا أن يحث المجتمع الدولي على تقديم المزيد من المساهمات المالية لمعالجة  قد .22

الوضع اإلنساني الصعب في جنوب السودان والدول المجاورة، وأن يدعو حكومة الوحدة الوطنية 

ون االنتقالية والجيش الشعبي لتحرير السودان وجميع الجماعات المسلحة األخرى إلى احترام القان

اإلنساني الدولي فيما يتعلق بالعاملين في المجال اإلنساني من أجل تيسير وصول الوكاالت 

اإلنسانية إلى السكان المحتاجين وتهيئة بيئة مواتية لتمكينها من من تقديم المساعدة إليهم. وفي هذا 

لتصدي في االصدد، قد يود المؤتمر أن يثني على جهود الرئيس يويري موسيفيني وحكومة أوغندا 

 للتحديات في جنوب السودان.

شهد الوضع السياسي واألمني في دارفور تحسنا ملحوظا، كما أكدت على ذلك كل من بعثة   .10

، والمهمة 1027المراجعة االستراتيجية المشتركة بين االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في مارس 

. أوصت المراجعة 1027مايو  22إلى  21الميدانية لمجلس السلم واألمن التي تم القيام بها من 

االستراتيجية، انسحابا تدريجيا ومرحليا للعملية المختلطة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في 

دارفور من بعض مناطق دارفور. اقترح تقرير المراجعة االستراتيجية المشتركة نهجا ذا شقين في 

لسالم وحفظ السالم. إن المناطق الواقعة خارج تبني مفهوم جديد للعمليات يجمع بين مهام بناء ا

جبل مرة والمنطقة المجاورة المتضررة، أي المناطق التي شهدت قتاال أقل لسنوات، تحتاج إلى 

نهج موجه نحو بناء السالم أكثر مما تحتاج إليه جبل مرة. وفي هذه المناطق، ينبغي أن يكون دور 

م المتحدة في دارفور، بالتعاون مع فريق األمم المتحدة العملية المختلطة لالتحاد األفريقي واألم

القطري، منصبا على تثبيت الوضع ودعم الشرطة والمساعدة في بناء مؤسسات سيادة القانون مع 

بين الفصائل واستثمار الموارد في ما تبقى من النزاعات مواصلة التوسط للحيلولة دون وقوع 

القطاع ح البإصلدارفور ومتابعة القضايا ذات الصلة ابقة الساللجان / صناديق الهيئة اإلقليمية 

األمني وتنفيذ وثيقة الدوحة للسالم في دارفور. ومع ذلك، فقد أوصت بإنشاء قوة تكتيكية لجبل مرة 

بغية تأمين الوضع في هذه المنطقة حيث ينشب القتال بشكل متقطع. وسيتم تزويد القوة المتبقية 

ها من االستجابة بكفاءة لنشوب أي اشتعال عسكري محتمل. وقد بمضاعفات من القوات لتمكين

اعتمد رئيس مفوضية االتحاد األفريقي واألمين العام لألمم المتحدة تقرير المراجعة، وتم تقديمه بعد 

 1027ذلك إلى مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي ومجلس األمن لألمم المتحدة في يونيو 

 بينهما.باعتباره تقريرا مشتركا 

وبالنظر إلى الدعوة إلى االنسحاب التدريجي والمرحلي، فإن العملية المختلطة، التي بدأت اآلن،  .12

سيعاد تشكيله على مرحلتين تستغرق كل منهما ستة أشهر، مما سيؤدى إلى تخفيض قوام العنصر 

موقعا لألفرقة، وسحب  22، وإغالق %30، وعنصر الشرطة بنسبة %44العسكري بنسبة 

مواقع أخرى لألفرقة، على أن يكون مفهوما أن البعثة ستحتفظ بقدرات  7نصر العسكري من الع

 االستجابة السريعة الكافية والمتنقلة لكي تتمكن من التعامل مع التحديات األمنية عند نشوئها. 

في السودان، عين الرئيس عمر حسن البشير النائب األول للرئيس بكري حسن صالح ليتولى أيضا  .11

. وفي وقت الحق، أعلن 1027ام رئيس الوزراء تمشيا مع نتائج الحوار الوطني، في مارس مه

تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تتمثل مهمتها في  1027مايو  22رئيس الوزراء الجديد في 

. كما ستكون مسؤولة عن اإلصالحات 1010اإلشراف على تنفيذ توصيات الحوار الوطني حتى 

ادية، فضال عن عملية المصالحة الوطنية المقترحة. وخالل الفترة قيد الدراسة، الدستورية واالقتص
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تم إحراز تقدم في الجهود التي يبذلها فريق التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي لمساعدة 

الحكومة السودانية والحركات المسلحة وأحزاب المعارضة على المشاركة في عملية سياسية 

الصدد، يواصل الممثل الخاص المشترك بين فريق التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد  شاملة. وفي هذا

األفريقي والبعثة المختلطة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور التواصل مع الحركات 

األعمال العدائية مما يؤدي إلى وقف دائم وقف  حول مفاوضاتبغية إعادة الالمسلحة في دارفور 

من  1022لنار على النحو المقترح في اتفاق خارطة الطريق الموقع في مارس وأغسطس طالق اإل

جانب حكومة السودان والحركات المسلحة في دارفور على التوالي. ومما يؤسف له أن جيش 

تحرير السودان / عبد الواحد ال يزال يرفض االنضمام إلى عملية الوساطة، األمر الذي يشكل 

ة السالم. وتجدر اإلشارة إلى أن العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة على تحديات كبيرة لعملي

يوليو  21ستخضع للمراجعة في  1027يناير  23والتي رفعها جزئيا في  2227السودان منذ 

. وتتعاون حكومتا الواليات المتحدة األمريكية والسودان في عدة مجاالت، وال سيما في 1027

، مما مهد الطريق لتحسين العالقات. إن من شأن تخفيف العقوبات على مكافحة التطرف العنيف

السودان، وال سيما العقوبات االقتصادية، أن يخفف من حدة الصراع الكبير الذي يواجهه األبرياء 

 في السودان.

وفي ضوء هذه التطورات، قد يود المؤتمر أن يحيط علما بتوصيات تقرير المراجعة االستراتيجية  .13

كة الذي قدمه رئيس مفوضية االتحاد األفريقي واألمين العام لألمم المتحدة إلى مجلس السلم المشتر

واألمن ومجلس األمن لألمم المتحدة عن انسحاب قوات العملية المختلطة وإعادة تشكيلها، ويشدد 

على ضرورة تنفيذ العملية بطريقة تدريجية وسلسة، لضمان عدم تعرض السكان المدنيين للخطر. 

وقد يود المؤتمر أيضا أن يثني على السودان لتشكيل حكومة جديدة للوحدة الوطنية، ويحث 

الحكومة الجديدة على تكثيف الجهود، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، من أجل إعادة البناء بعد 

د . وبوجه خاص قد يوانتهاء الصراع في المناطق التي أخلتها العملية المختلطة لالتحاد األفريقي

المؤتمر أن يحيط علما بالخطوات التي اتخذتها األمم المتحدة بالفعل لتخفيف نظام العقوبات 

واألمم  . 1027يوليو  21المفروضة على السودان والتطلع إلى رفعها بالكامل عن استعراضها في 

لمستوى المتحدة في دارفور. وعالوة على ذلك، قد يود المؤتمر أن يثني على فريق التنفيذ الرفيع ا

لالتحاد األفريقي لجهوده الدؤوبة من أجل مساعدة السودانيين على التوصل إلى حلول سلمية 

لتحدياتهم المتعددة، وتشجيعهم أيضا على مواصلة تعزيز عملية شاملة للمساعدة في المراحل 

ن مزيد أن يحث بقوة الحركات المسلحة على االنخراط دو ؤتمرالمقبلة من عملية السالم. قد يود الم

من التأخير في عملية التفاوض، لتبدي بذلك تحلّيها بروح المسؤولية المطلوبة وتتخلى عن موقفها 

 المتعنت الحالي.

تجدر اإلشارة إلى أن السودان وجنوب السودان قد أعادا تنشيط اآللية السياسية واألمنية المشتركة  .14

في هذا الصدد، عقد فريق التنفيذ الرفيع بغية معالجة االنشغاالت األمنية العالقة بين البلدين. و

مايو  21و 24المستوى لالتحاد األفريقي دورة استثنائية لآللية السياسية واألمنية المشتركة يومي 

، مما يسلط الضوء على مركزية إنشاء اآللية المشتركة لتفتيش ورصد الحدود وتشغيلها على 1027

وب السودان. كما اتفقت الدولتان على عقد نحو كامل من أجل ضمان األمن في السودان وجن

اجتماع للجنة األمنية المشتركة بغية متابعة تنفيذ قرارات اآللية السياسية واألمنية المشتركة. لسوء 

، اتهم جنوب السودان السودان بتكريم متمردي جنوب السودان، ودعا 1027الحظ، في يونيو 

مشتركة إلى وقت يحدد الحقا. وفي هذه األثناء، ع قد بالتالي إلى تأجيل اجتماع اللجنة األمنية ال

مايو  10و 22االجتماع الرابع للجنة النهج المشترك الثالثية للمجتمع الدولي في أديس أبابا يزمي 

، ووافق على تجديد جهوده المشتركة لضمان رفع العقوبات وتخفيف عبء الديون وتقديم 1027

تمع الدولي. وقد تم وضع استراتيجية جديدة للتوعية تشمل المساعدة االقتصادية المقدمة من المج

 زيارات إلى الواليات المتحدة وعواصم أوروبية رئيسية

قد يود المؤتمر أن يشيد بحكومتي السودان وجنوب السودان لتوصلهما إلى اتفاقيات حول تفعيل آلية  .52

ماع لجنة األمن المشتركة ونظراً لتأجيل اجتالحدود المشتركة للتحقيق والرصد. وفي نفس الوقت 
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 للجنةلهذه االذي سبق أن تم تأجيله جتماع الإلى عقد ايدعو  قد يود المؤتمر أنبطلب من السودان 

ويحث كل لمعالجة المسائل العالقة بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بإنشاء اللجنة بدون شروط مسبقة 

العادية لآللية السياسية واألمنية بغية  مزيد من االجتماعات من السودان وجنوب السودان على عقد

 معالجة المسائل العالقة فيما بين البلدين. 

، ووافقت على دعم 7302مايو  03في أديس أبابا في  بييأل المشتركة اإلشرافلجنة اجتمعت  .52

يونيو  52جهود قوة األمم المتحدة المؤقتة في أبيي. واتفقت على حث الحكومتين على تنفيذ اتفاق 

 بشأن إدارة وأمن منطقة أبيي. 5222

 يونيو 52 يةحث حكومتي السودان وجنوب السودان على التنفيذ العاجل التفاقيرجى من المؤتمر و .52

يرجى من بشأن إدارة وأمن منطقة أبيي، وال سيما إنشاء المجلس واإلدارة والشرطة. و 5222

ستفتاء في أبيي تمشيا مع أيضا حث الحكومتين على بدء مناقشات بشأن عملية إجراء االمؤتمر 

قوة األمم المتحدة األمنية اإلشادة ب أيضايرجى من المؤتمر . و5222السالم الشامل لعام  يةاتفاق

 أبيي للحفاظ على السالم واالستقرار في منطقة أبيي.في المؤقتة 

اب بين جيبوتي وإريتريا تطورات جديدة خطيرة خالل الفترة قيد االستعراض، في أعقشهد الوضع  .52

قرار قطر سحب قواتها لحفظ السالم من الحدود بين جيبوتي وإريتريا. وتجدر اإلشارة إلى أن 

، في إطار وساطة قطر، على نشر 5222 يونيو 2في  ةالموقع يةالطرفين اتفقا، بموجب االتفاق

في بيان  المفوضية القوات القطرية على طول حدودهما المشتركة. وفي هذا السياق، ناشد رئيس

الهدوء وضبط النفس، وشدد على أن االتحاد األفريقي ب، 5222 يونيو 21في صادر في صح

يسيطر تماما على المسألة ويقف على أهبة االستعداد لمساعدة الطرفين على تطبيع عالقاتهما 

يرجى من المؤتمر أن وتعزيزهما وحسن الجوار في إطار صكوك االتحاد األفريقي ذات الصلة. و

على مواصلة جهوده من أجل تطبيع العالقات بين المفوضية  لنفس وتشجيع رئيسإلى ضبط ا يدعو

أيضا حث الطرفين على تقديم تعاونهما الضروري لجهود االتحاد يرجى من المؤتمر البلدين. و

 األفريقي.

غير المتمتعة بالحكم الذاتي، التي أدرجت في قائمة األمم  الصحراء الغربيةمسألة أراضي ال تزال  .51

دون حل، على الرغم من اعتماد العديد  2121في عام  حدة لألقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتيالمت

دعو إلى اتخاذ تدابير نهائية لتمكين تي االتحاد األفريقي، التمن القرارات من جانب األمم المتحدة و

يبذلها  شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير. إن الجهود المتتالية التي

المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، 

، ومن خالل إطار التفاوض الحالي األمم المتحدة/ لمنظمة الوحدة األفريقيةلتسوية ا بدءا بخطة

( 5222)  2224التابع لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة والمكلف بموجب قرار مجلس األمن 

ظلت متوقفة نتيجة للشرط المسبق المستمر للمحادثات رغم أن هذه الشروط المسبقة قد استبعدت 

 محادثات في المقام األول. بإجراء ( الذي كلف5222) 2224صراحة قرار مجلس األمن 

لى إ 5222األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الذي قدمه في أبريل  اقترح .12

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، إعادة إطالق عملية السالم التي طال أمدها بدينامية وروح 

األمم  قترحه، وفي حين جدد والية بعثةم( 5222) 5122جديدة. وأيد مجلس األمن في قراره 

، دعا الطرفين مرة أخرى إلى 5222أبريل  12حتى  المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية

السابقة التي حددها، لتمكين شعب الصحراء المعايير ناف المفاوضات المباشرة، في إطار استئ

يرات التي نشأت غ ريفي تقرير المصير. وقد تم نزع فتيل األزمة في غ من ممارسة حقهالغربية 

قواته المغرب ب سحنتيجة النهيار الوضع الراهن لنظام وقف إطالق النار في المنطقة من خالل 

منطقة. وفيما يتعلق ة العربية الصحراوية الديمقراطية من الالجمهوري لي إعادة نشر قواتبالتاو

 24من أصل فبمسألة عودة بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية إلى وظائفها الكاملة، 

مح للعودة طردهم المغرب من اإلقليم، لم يس الذين فردا من موظفي األمم المتحدة واالتحاد األفريقي
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االتحاد األفريقي، مما ترك الوظيفة أفراد  من بينهم أي منال يوجد شخصا الثنين وأربعين  إال

مجلس األمن  ، أبلغ األمين العام لألمم المتحدة5222مايو  52المثلى للبعثة في شك خطير. وفي 

لمانيا االتحادية، لألمم المتحدة باعتزامه تعيين السيد هورست كوهلر، الرئيس السابق لجمهورية أ

 مبعوثا شخصيا له للصحراء الغربية.

قيد نظرها.  السياسة لالتحاد األفريقي هذه المسألة صنع ت أجهزة، أبقاالستعراضوخالل الفترة قيد  .12

المملكة  طلب   5222العشرين التي عقدت في يناير الثامنة و وقد قبل مؤتمر االتحاد، في دورته

في  عن أمله بعضو الخامس والخمسين، وأعربوصفه ال د األفريقيالمغربية االنضمام إلى االتحا

أيضا المقرر  المؤتمر نزاع. واعتمدللإيجابية وحال نهائيا نتائج  في المنظمة أن تحقق عضويته

Assembly/AU/6(XXVIII)  إزاء  العادية الثامنة والعشرين، وأعرب عن بالغ قلقهخالل الدورة

لألمم المتحدة  الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن م، وحثرار الجمود في عملية السالاستم

تي ال 222الـلنزاع. وفي الجلسة لعلى اتخاذ التدابير المناسبة من أجل التوصل إلى حل عاجل 

في الصحراء الغربية، ودعا  استعرض مجلس السلم واألمن الوضع ،5222مارس  52في عقدت 

، إلى إجراء محادثات مباشرة وجادة للتغلب على عضوين تينبصفة خاصة الطرفين، بصفتهما دول

مجلس السلم  وقررالجمود الحالي في عملية السالم امتثاال للقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي. 

النزاع في المعنية بأيضا إعادة تنشيط اللجنة المخصصة لرؤساء الدول والحكومات واألمن 

الدورة خالل مد الذي اعت  ، AHG/Res.92(XV)  بالقرارعمالوالتي أ نشئت  الصحراء الغربية،

التي عقدت ومنظمة الوحدة األفريقية، والحكومات ل رؤساء الدول عشرة لمؤتمرالعادية الخامسة 

إلى  وطلب مجلس  السلم واألمن، 2122 يوليو 55إلى  22السودان في الفترة من ، في الخرطوم

اللجنة المخصصة وتفعيلها. كما حث الستكمال تشكيل  المفوضية إجراء المشاورات الالزمةرئيس 

الصحراء  ،على السماح لبعثة مراقبي االتحاد االفريقي بالعودة الى العيون المغرب   المجلس  

 الغربية.

على إيجاد حل دائم للصراع في  يؤكد من جديد عزمهأن يرجى من المؤتمر  وفي ضوء ما سبق، .15

والجمهورية العربية الصحراوية  المملكة المغربية العضوتين:ين هيب بالدولتيالصحراء الغربية، و

التحاد لجهزة السياسة ألالتعاون الالزم تقديم في محادثات مباشرة وجادة، و االديمقراطية، أن تشارك

يرجى من المؤتمر فريقي للصحراء الغربية. والمفوضية والممثل السامي لالتحاد األاالفريقي و

ألمين العام لألمم المتحدة بإعادة إطالق عملية التفاوض بدينامية جديدة ب بالتزام اأن يرحأيضا 

وروح جديدة تفضي إلى استئناف المفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة بين الطرفين بهدف 

تقرير حول  ينبغي أن ينص على استفتاء شعب الصحراء الغربية األمر الذي التوصل إلى حل دائم،

األمم المتحدة ذات الصلة وقرارات االتحاد األفريقي ومنظمة الوحدة المصير في سياق قرارات 

 األفريقية.

قلق کبير لالتحاد األفريقي، وخاصة فيما يتعلق  مصدر ليبياض، ظلت استعرقيد االخالل الفترة  .11

وعلى الرغم . 5222في ليبيا في ديسمبر  تمت مواجهتها في تنفيذ االتفاق السياسي ات التيبالتحدي

اك أيضا إدراكا بأن بعض أحكام ن هنجميع العناصر الفاعلة، إال أ من قبل اواسع ادعمناك من أن ه

 األعلى للدولةمجلس الوفي هذا الصدد، يجدر بالمالحظة أن  .مراجعة تحتاج إلى يةاالتفاق هذه

ومجلس النواب قد شرع في إجراء حوار لالتفاق على تعديل النطاق والفقرات المحددة التفاق 

م الشامل. وفي هذا الخصوص، فإن عملية اختيار أعضاء الوفود من كل من مجلس النواب السال

وفي ظل هذه الخلفية، عقد الحوار السياسي الليبي، الذي  ، على قدم وساق.األعلى للدولةمجلس الو

، حيث اقترح األعضاء 5222 اري هام، بشكل غير رسمي في ينايرما زال يقوم بدور استش

، بما في ذلك تكوين االتفاق السياسي الليبيالرئيسية التي تعرقل تنفيذ  قضايا الخالفيةخيارات لحل ال

عدم وجود حوار سياسي ال يزال ، والقيادة العليا للجيش الوطني الليبي. ومجلس الرئاسةودور 

هادف بين مجلس الرئاسة ومجلس النواب يميز العالقات. كما أن االنقسامات المتزايدة داخل 

 .إطار االتفاق السياسي الليبي فيالبحث عن حل لألزمة  الليبية تجعل من الصعب فاألطرا
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 تزال الحالة األمنية . والحالة األمنية واإلنسانية في البالدويؤدي الشلل السياسي إلى زيادة تفاقم ال .14

على وجه الخصوص، غير مستقرة وال يمكن التنبؤ بها. إن المواجهات بين الجماعات  في طرابلس

تضع سالمة مواطني طرابلس في خطر كبير.  لية لمجلس الرئاسة والمعارضين لهالمسلحة الموا

، من قبل القوات الموالية 5222فبراير  52إن الهجوم على قافلة رئيس الوزراء فايز سراج، في 

 للمؤتمر الوطني العام، هو مثال على الوضع الراهن. ووقع القتال أيضا في أجزاء أخرى من ليبيا.

وهناك حاجة أيضا إلى اتخاذ إجراءات ترمي إلى منع اإلرهاب ومكافحته، وال سيما من خالل 

 التنفيذ الفعال للصكوك األفريقية والدولية ذات الصلة.

ليبيا، والممثل ليواصل االتحاد األفريقي، من خالل اللجنة الرفيعة المستوى لالتحاد األفريقي  .12

العمل مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين. وتحقيقا لهذه  السامي لالتحاد األفريقي في ليبيا،

 ،5222مايو  25إلى  22الغاية، سافر الممثل السامي لالتحاد األفريقي إلى طرابلس في الفترة من 

، وعقد مشاورات مكثفة بشأن المأزق 5222مايو  52إلى  52البيضا وبنغازي، في الفترة من  إلى

مجلس  من سراجمصلحة الليبيين بمن فيهم رئيس الوزراء فائز المع مختلف أصحاب الالسياسي 

الرئاسة والجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي. وبالمثل، قامت لجنة االتحاد األفريقي 

م واألمن، بزيارة ى الوزاري، بما في ذلك مفوض السلالرفيعة المستوى لليبيا، على المستو

، بهدف مساعدة أصحاب المصلحة 5222 يونيو 5إلى مايو  12 طرابلس والبيضاء وبنغازي من

أتاحت الليبيين على التغلب على التيار الحالي من خالل الحوار السياسي الشامل في األشهر المقبلة. 

الزيارة الفرصة للوزراء لإلعراب عن تضامن االتحاد األفريقي مع شعب ليبيا والتفاعل الكامل مع 

وذلك للحصول على آرائهم حول الحوار الشامل والخطوات القادمة في  أصحاب المصلحة الليبين

المجاورة والمنظمات اإلقليمية بدورها في توحيد مختلف  البلدانكما تقوم عملية السالم في ليبيا. 

الليبية وإعادة الحوار السياسي. والجزائر، وتونس، ومصر، على وجه الخصوص، تبذل  األطراف

ل دعم الحوار السياسي الشامل. ومع ذلك، لم يتحقق أي تقدم في تغيير جهودا متواصلة من خال

 الديناميات السياسية الحالية.

حث األطراف الليبية على التغلب على خالفاتها السياسية يرجى من المؤتمر  الخلفية، هذهوفي ظل  .12

قق السالم المستدام ، والبدء في تنفيذه بطريقة تحبالتوافق الحالية، وتعديل االتفاق السياسي الليبي

رئيس اللجنة الرفيعة المستوى لالتحاد ه لشكريعرب عن أيضا أن يرجى من المؤتمر للبلد. و

لسامي لالتحاد والممثل ا ،جمهورية الكونغو، رئيس األفريقي لليبيا والرئيس دينيس ساسو نغيسو

يبيا وكذلك األمم المتحدة، للالرئيس السابق جاكايا كيكويتي والبلدان المجاورة األفريقي في ليبيا، 

 .على مشاركتها المستمرة في التصدي للتحديات األمنية وما يتصل بها من تحديات في ليبيا

 12 اتفاق لتنفيذ السياسية الترتيبات حول خالفاتال تزال هناك  الديمقراطية، الكونغو جمهورية في .12

 الرئيس عين ،5222 أبريل 2 وفي. للوزراء رئيس بتعيين يتعلق فيما سيما وال، 5222 ديسمبر

 المؤتمر ورأى. الوطنية الوحدة حكومة في للوزراء رئيسا تشيباال برونو السيد كابيال جوزيف

 في االتفاق، مع ينسجم ال تشيباال السيد تعيين أن المناقشات، قاد الذي للكونغو، الوطني األسقفي

 رئيس تعيين يرفض يزال ال ،المعارضة السياسية األحزاب من ائتالف وهو التجمع، أن حين

 تشيباال السيد شكل ،5222 مايو 1 وفي. لالتفاق االمتثال بعدم الرئاسية األغلبية متهما الوزراء،

 اللجنة بأن تقدم الدعم إلى الجديدة للحكومة وحدد أولويات عضوا، 21 من المكونة حكومته

 ممكن، وقت أقرب في مصداقية اتوذ ونزيهة حرة انتخابات لتنظيم المستقلة الوطنية االنتخابية

 بتعيين .للشعب االجتماعية االحتياجات مراعاة مع البلد، أنحاء جميع في واألمن السلم وتوطيد

 قدمت حيث عالقة، تزال ال االتفاق منجانب أخر  فهناك االتفاق، لمتابعة الوطني المجلس رئيس

 .تشيسيكيدي فيليكس يدالس تجمع باستثناء قوائمهااألخرى  السياسية األحزاب جميع

 ناخبا، 52221212 المستقلة لالنتخابات الوطنية اللجنة سجلت االنتخابية، بالعملية يتعلق وفيما .12

 دون إجراء كاساي في األمن انعدام مناخ وحال. رجل 24222212و امرأة 21122215 منهم

 يضر، مما ولوجستية، ةمالي تحديات العملية تواجه األمن، انعدام إلى وباإلضافة. التسجيل عمليات
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 ديسمبر في ورئاسية تشريعية انتخابات بتنظيم المستقلة لالنتخابات، الوطنية اللجنة لرئيس وفقا

الصادر عن االجتماع  البيان إطار وفي. 5222 ديسمبر 12 بتاريخ السياسي لالتفاق وفقا ،5222

 االتحاد الجهود التي يبذلها إطار وفي ،5222 مارس 52 في لمجلس السلم واألمن المنعقد 222الـ 

 السفير برئاسة مايو، 12 إلى 51 من الفترة كينشاسا في إلى بعثة المفوضية رئيس أوفد األفريقي،

والمؤتمر الدولي المعني  المتحدة، األمم ممثلو كذلك وتضم السلم واألمن، مفوض شرقي، اسماعيل

 لالتفاق الضامنة والمؤسسات فريقي،األ للجنوب والمجموعة اإلنمائية، بمنطقة البحيرات الكبرى

مشاورات مع كافة أصحاب المصلحة  البعثةأجرت  زيارتها، وأثناء. أبابا أديس في اإلطاري

 ممثلو نظم الزيارة، وبعد. كابيال جوزيف الجمهورية رئيس ذلك في بما ،الكونجوليين الرئيسيين

 الرئاسية األغلبية وفود بين اعااجتم ،5222 يونيو 2 في األفريقي، واالتحاد المتحدة األمم

 ديسمبر 12 التفاق بالتراضي للتنفيذ الفرصة أتاح مما تشيسيكيدي، فيليكس بقيادة والتجمع،

 من بالكامل ستمول االنتخابية العملية بأن األفريقي االتحاد وفد كابيال الرئيس وطمأن. 5222

 .الحكومة ميزانية

 فترة منذ البلد من الشرقي الجزء به اتسم الذي المتكرر عنفال انتشر األمنية، بالحالة يتعلق وفيما .11

 الكونغولية المسلحة القوات واجهت حيث كاساي مقاطعات سيما وال البلد، وسط إلى طويلة

 من مئات عدة وفاة إلى البلد وسط في العنف هذا وأدى. نسابو كاموينا في المسلحة الميليشيا

 من يقرب ما الديمقراطية الكونغو جمهورية في يوجدو. آخرين آالف عدة نزوح وإلى األشخاص

 مناخ وتفاقم. المجاورة البلدان في كونغولي الجئ 422 222و داخليا نالنازحين  من مليون 5،5

 مات على سجون مالكا وكينشاسا وبني.جهروب آالف السجناء الخطرين إثر اله مع األمن انعدام

. اإلنسان حقوق انتهاكات من متزايد عدد المتحدة، مملأل وفقا العنف، يرافق ذلك، إلى وباإلضافة

 المعتمد ،(5222) 5142 قراره بموجب المتحدة، لألمم التابع األمن مجلس قام السياق، هذا وفي

 عام لمدة الكونغو في االستقرار لتحقيق المتحدة األمم بعثة والية بتمديد ،5222 مارس 12 في

 22522 فردا إلى 21222 من والشرطة العسكرية تهاقوا غير أنها قد خفضت من قوام واحد،

 فردا.

 أفريقيا جمهورية مع الحدود على ليكاتي، في عنه أعلن الذي إيبوال فيروس وباء في وتم التحكم .42

 االتحاد مثل الشركاء، وتعبئة الكونغولية السلطات اتخذتها التي اإلجراءات بفضل الوسطى،

 .هناك الفنيين إلى خبرةال ذوي من فريقا أوفد الذي األفريقي،

المكاسب  صون أجل من العمل إلى الكونغولية األطراف جميع يدعو أن اديمكن لمؤتمر االتح .42

واألمن في جمهورية الكونغو الديمقراطة وخاصة التنفيذ الفعال  واالستقرار السلمالهشة في مجال 

، . وفي هذا الصدد 5222ر بغية تنظيم االنتخابات في ديسمب 5222ديسمبر  12والتوافق التفاقية 

قد يود المؤتمر أن يرحب بالمبادرات التي اتخذها رئيس المفوضية حتى اآلن بما في ذلك إيفاد بعثة 

مايو برئاسة مفوض السلم واألمن ومكونة من ممثلي األمم المتحدة  12إلى  51إلى كينشاسا من 

الضامنة للسلم واألمن وإطار  لمنطقة البحيرات الكبري والسادك والمؤسساتالمؤتمر الدولي و

في أديس  5221 فبراير 54الذي تم توقيعه في  التعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة

أبابا قد يود المؤتمر أيضا أن يشيد بجمهورية الكونغو الديمقراطية على اتخاذه قرارا لضمان تمويل 

للجنة االنتخابية المستقلة بالموارد الالزمة تزويد او العملية االنتخابية بموجب ميزانية الحكومة

بالعملية االنتخابية وإجراء االنتخابات. قد يود المؤتمر أيضا أن يدعو إلى موعد عاجل للقاء 

بالرئيس وأعضاء مجلس المتابعة الوطني لالتفاقية وذلك لتحديد جدول زمني لالنتخابات. كما قد 

لوضع األمني واإلنساني السائد في مقاطعة كساي. قد يود المؤتمر أن يعرب عن قلقه العميق من ا

يود المؤتمر أن يشدد على الحاجة إلى اتخاذ الخطوات الالزمة إلنعاش التعاون وعملية االستقرار 

في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة طبقا لالتفاقية اإلطارية. قد يود المؤتمر أن يدعو األمم 

بقوات في منوسكو وضامني االتفاقية اإلطارية والبلدان األعضاء في  المتحدة والبلدان المساهمة

 المؤتمر الدولي للبحيرات الكبرى السادك لتقديم جميع أنواع الدعم الالزم في هذا الصدد. 
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 الرغم على األفريقي، لالتحاد قلق مصدر االستعراض، قيد الفترة خالل بوروندي، فيالوضع  ظل .45

 حتى األفريقي، االتحاد اإلنسان تثيراهتمام حقوق حالة وال تزال. لبلدا في لوحظ الذي الهدوء من

 ال السياسية، بالحالة يتعلق وفيما. السابقة، الفترات في المستوى الذي كانت عليه على تعد لم وإن

 نحو االنفتاح على قليلة عالمات وجود من الرغم على السياسي، الفضاء نطاق تضييق يالحظ يزال

 المنطقة خارج من دوليين شركاء مع االجتماع في شرعت التي الحكومة نبجا من الحوار

 تجدر ذلك، على وعالوة .ديارهم إلى العودة على البلد خارج المعارضة أعضاء بعض وشجعت

إثر صدور . البلد دستورلمراجعة  لجنة قد عين أعضاءبيير انكورينزيزا الرئيس  أن إلى اإلشارة

 عملية في كبير تقدم يحرز لم اإلقليمية، بالجهود يتعلق وفيماورندي توصيات الحوار الوطني الب

 الحوار ميسر مكابا، بنجامين السيد سعادة أجراها التي المشاورات جميع من الرغم السالم، على

 أفريقيا، شرق لجماعة األخيرة القمة أحاطت وقد. أفريقيا شرق جماعة بدأته الذي البورونديين بين

 جديدة جولة عقد أجل من جهوده يواصل الذي الميسر بتقرير علما ،5222 مايو 52 في المعقودة

 أفريقيا، جماعة شرق المفوضية إلى رئيس رئيس كتب ،5222 أبريل 52 وفي. المشاورات من

 إعادة إمكانية وعرض للميسر، مزيد من الدعم بتقديم يوصي لكي تنزانيا، ممثل ماغوفولي جون

 األمين عين ،5222 مايو 2 وفي. المسألة هذه بشأن الدول لرؤساء توىالمس الرفيع الفريق تنشيط

 له خاصا مبعوثا كافاندو، ميشيل فاسو، بوركينا لدولة السابق الرئيس المتحدة، لألمم العام

 األوبئة بسبب سيما وال بالمخاطر، محفوفة واإلنسانية االقتصادية الحالة تزال وال. لبوروندي

 واستمرار األوروبي، االتحاد فرضها التي الجزاءات عواقب عن فضال ،الغذائي األمن وانعدام

 .المجاورة البلدان في والالجئين النازحينا تدفق

 الوفاء العسكريون الخبراء يستطيع ال حين في أنشطتهم، ببعض اإلنسان حقوق مراقبو يقوم .41

. الحكومية السلطات مع بالتعاون المسلحة، الجماعات سالح نزع من بالتحقق يتعلق فيما بواليتهم

 بين بشأنها التفاوض تم التي التفاهم مذكرة أن حقيقة في يكمن التقييدي الوضع هذا في والسبب

 .بعد توقع لم األفريقي االتحاد ومفوضية الحكومة

 البدء خالل من بوروندي في لألزمة السلمي بالحل التزامه جديد من يؤكد أن لمؤتمر االتحاد يجوز .44

 االتحاد من بدعم أفريقيا، شرق جماعة رعاية تحت شامل حوار إجراء في الوالفع السريع

 موسيفيني، .ك يويري والرئيس األوغندي شرق أفريقيا، جماعة وسيط إشراف تحت األفريقي،

 البورونديين المصلحة أصحاب جميع من وطلب مكابا، بنيامين السابق الرئيس التنزاني وميسره

 يدعو أن لمؤتمر االتحاد ويجوز. مسبقة شروط ودون نية بحسن الحوار في بنشاط المشاركة

 نطاق أوسع على اآلراء في توافق لبناء الالزمة الخطوات جميع اتخاذ إلى البوروندية السلطات

 اتفاق أساس وعلى المصلحة أصحاب جميع بمشاركة الدستور، لتنقيح الجارية العملية بشأن ممكن

 المتعلقة التفاهم مذكرة على السريع تمر االتحاد إلى التوقيعمؤ وربما يدعو. 5222 لعام أروشا

 األفريقي؛ لالتحاد العسكريين والخبراء اإلنسان حقوق مراقبي بأنشطة

 ونشب. االستعراض قيد الفترة خالل خطيرا تدهورا الوسطى أفريقيا جمهورية في الحالة تدهورت .42

 بعثة قوات تدخل إلى ، مما أدى5222 ارسم في بامباري بلدة حول المسلحة الجماعات بين القتال

وأعقب  الوسطى، أفريقيا جمهورية في االستقرار لتحقيق األبعاد المتعددة المتكاملة المتحدة األمم

 من خمسة فقد ،5222 مايو نفس شهر . وفي5222 مايو في ألينداو في جديدة ذلك اشتباكات

 الحالة تفاقم التي االنتهاكات وهذه. بانغاسو منطقة في وقعت هجمات في حياتهم السالم حفظة

 فيما سيما وال ضعف المؤسسات، على أيضا تدل البلد، أنحاء جميع في أصال المقلقة اإلنسانية

 الوسطى أفريقيا جمهورية سلطات تجد لذلك، ونتيجة. البلد في القانونية والمؤسسات باألمن يتعلق

 تحت كبيرة مناطق تقع حيث الوطنية، راضياأل على العامين واألمن النظام استعادة في صعوبة

 األفريقي االتحاد ويواصل. سيليكا في السابقة المسلحة والفصائل لباالكا المناهضة الفصائل سيطرة

 الكبرى، البحيرات بمنطقة المعني الدولي والمؤتمر أفريقيا وسط لدول االقتصادية واالمجموعة

 مع وإبرامه سالم التفاق النهائية الصيغة وضع أجل من جهودهم والكونغو، وتشاد أنغوال من بدعم
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 مجموعة 24 بين من مسلحة جماعة 21 وقعت ،5222 يونيو 21 وفي. المسلحة الجماعات جميع

 وقت وبحلول. البلد نطاق على النار إطالق وقف إيجيديو، شمل سانت من بتيسير روما اتفاقا في

 في المسلحة الجماعات بين مميت قتال وقوع غ عنتم اإلبال النهائية، صيغته في التقرير هذا وضع

 التي المكاسب أن يؤدي إلى تراجع بسرعة المتدهورالحالي  األمني للوضع ويمكن. بريا منطقة

 .الوسطى أفريقيا جمهورية في السالم عملية في اآلن حتى تحققت

 ةالوطني اإلنعاش ةخط لتمويل الدولية والتعهدات المساعدة تنفيذ يمكن ال الظروف، هذه ظل في .64

 التضامن مؤتمر يشهد لم ذلك، على عالوة. االقتصادي النشاط استئنافب السماح بهدف السالم وبناء

 7112 فبراير 1 في أبابا أديس في المفوضية نظمته الذي الوسطى أفرقيا لجمهورية األفريقي

 برعاية بروكسل، في ءوالشركا المانحين بين اجتماع عقد ،7112 يونيو 11 وفي. المتوقع الحماس

 لتأكيد الدولي النقد وصندوق الدولي البنك بمشاركةو األوروبي واالتحاد األفريقي االتحاد

 .الوسطى أفريقيا جمهورية في واالجتماعي االقتصادي االنتعاشتحقيق  نحو المالية االلتزامات

 ويدعو الوسطى أفريقيا ريةجمهو في األمنية الحالة تدهور إزاء قلقه بالغ عن أن يعرب المؤتمر يود .62

 الحكومة بين ويوني 11 في اتفاق بتوقيع رحبي أن المؤتمر يود. النفس ضبطب التحلي إلى

 الهجمات أن يدين كذلك المؤتمر يود .إيجيديو سانت من جمعية الذي تم بتيسير المسلحة والجماعات

 الوسطى أفريقيا جمهورية في راراالستق لتحقيق األبعاد المتعددة المتكاملة المتحدة األمم بعثة ضد

 وضع حد األخيرة هذه من وتطلب المسلحة، الجماعات بها تقوم التي الستقرارا زعزعة أنشطةو

 وتهدئة اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع برامجب بحزم تلتزم وأن القانونية غير لعملياتها

 يود المؤتمر أن أخيرا،. السلم والوفاق بما في ذلك المبادرة األفريقية إلحالل البلد،ااألوضاع في 

 في األعضاء والدول الوسطى أفريقيا جمهورية إلى مساعدتهم تقديم مواصلة على الشركاء حثي

في فترة ما بعد  الجارية والتنمية اإلعمار إعادة جهود في نشط بدور لالضطالع األفريقي االتحاد

 .الوسطى أفريقيا جمهورية في النزاعات

األزمة السياسية والمؤسسية في غينيا بيساو منذ انعقاد الدورة العادية الثامنة والعشرين  لقد تفاقمت .64

. ويجدر بالذكر أن الرئيس جوزي ماريو فاز، عين رئيس وزراء جديد 7112للمؤتمر في يناير 

وقام األخير بتشكيل مجلس للوزراء يتكون  7114نوفمبر  14في ، هو عمر مختار سيسكو امبالو

لي حزب التجديد االجتماعي وبعض أعضاء الحزب األفريقي الستقالل غينيا بيساو والرأس من ممث

األخضر على أساس فردي بدال من خالل منبر الحزب . أدى هذا الوضع إلى موجة جديدة من 

اإلجراءات ضدهم من قبل الحزب األفريقي الستقالل غينيا بيساو والرأس األخضر الذي رفض 

أكتوبر  16ء الجديد متهماً الرئيس بانتهاك روح اتفاقية كوناكري المبرمة في تعيين رئيس الوزرا

على أن يحظى بثقة تنص اتفاقية كوناكري على أن تعيين رئيس الوزراء يتم بالتوافق ، 7114

الرئيس الذي يقوم بدوره بتشكيل حكومة شاملة تقوم على التمثيل الحزبي في مجلس الشعب 

 الوطني.

، فإن األزمة ازدادت تفاقماً مما 7111والرئاسية في  7114تخابات التشريعيه في مع اقتراب االن .61

يعرض تنفيذ اتفاقية كوناكري بوساطة المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، للخطر فيما 

تستعد معظم العناصر السياسية الفاعلة لالنتخابات القادمة وفقاً لمقرر مجلس السلم واألمن الصادر 

لتقييم  7112أبريل  76و 71تم إيفاد بعثة وزارية لإليكواس إلى بيساو يومي  7112براير ف 11في 

وضع تنفيذ اتفاقية كوناكري. خلصت البعثة إلى أن االتفاقية لم يتم تنفيذها بالكامل من قبل الموقعين 

وسة عليها وأوصت من بين أمور أخرى أنه في حالة عدم االلتزام أو عدم اتخاذ الخطوات الملم

يوماً، ستوافق سلطة اإليكواس على فرض عقوبات مستهدفة  11لتنفيذ هذه القرارات في غضون 

، على األفراد والمجموعات والكيانات التي تحول دون التنفيذ السلس التفاقية كوناكري وأعوانهم

أصحاب يوماً الذي حدده اإليكواس دون إحراز  11على الفور. لقد انقضى الموعد النهائي الذي هو 

، المنعقدة في منروفيا 11المصلحة المعنيين أي تقدم ملموس في تنفيذ اتفاقية كوناكري خالل قمتها 
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قررت سلطة رؤساء وحكومات اإليكواس تمديد صالحيات القوى  7112يونيو  6ليبيريا في 

كوناكري من العسكرية لإليكواس في غينيا بيساو لثالثة أشهر وذلك للسماح بالتنفيذ الكامل التفاقية 

قبل أصحاب المصلحة السياسيين في البلد وحث رئيس الجمهورية على االلتزام بأحكام االتفاقية. 

التي  7112لقد أصبح الوضع في البلد أكثر تفاقما مع المظاهرات في شوارع بيساو منذ مارس 

 ، كطريقة لحل األزمة.باستقالة الرئيس جوسي ماريو فازتطالب 

د المؤتمر أن يدعو الفاعلين السياسين في غينيا بيساو إلى احترام وتنفيذ في ظل ما سلف قد يو .11

اتفاقية كوناكري بدون مزيد من التأخير، وقد يود المؤتمر أن يحث جميع األطراف على االمتناع 

 عن أي أعمال أو بيانات يكون من شأنها تصعيد التطورات وإثارة العنف. 

 األمم بعثة تسليمعقب  م،السل لتوطيد متواصلة بذل جهود راضاالستع قيد الفترة شهدت ليبريا، في  .11

 .7114 يوليو 1 في األمنمسؤولية  ليبريا في المتحدة

 أكتوبر في المقبلة العامة االنتخابات هو في ليبيريا المصلحة أصحاب لجميع الرئيسي الشاغلإن  .17

. للحكومة الالزم الدعم متقدي مونروفيا في األفريقي االتحاد مكتب من طلب الغرض، لهذا. 7112

 االتحاد مفوضية رئيس أوفدوقد . الناخبين تسجيل من االنتهاء تمكما  التحضيرية، األعمال وتجري

 للتشاور 7112 أبريل في االنتخابات قبل ما لتقييمإلى ليبيريا  األفريقي االتحاد من بعثة األفريقي

 بعثة نشر بإمكانية وأوصى النتخاباتا إلجراء ةالجاري التحضيرات وتقييم المصلحة أصحاب مع

 االنتخابيين المسؤولين قدرات بناء خطط وتجري. األفريقي التحادل التابعة النتخاباتا مراقبي

 العملية تواجه التي التحديات وتتعلق. في ليبيريا لالنتخابات الوطنية اللجنة موظفي من وغيرهم

 األهلية للرئاسة المرشحين بعض تفقد قد التي 7116 لسنة الوطنية السلوك بمدونة أساسا االنتخابية

 تفقد قد الجنسيةازدواج  مسألة أن كما. تنفيذها عند أو تنفيذها تم ما إذا االنتخابات، في المشاركة من

 لمدة السكن شرط هي القلق تثير قد أخرى مسألة وثمة. في الرئاسة األهلية الطامحين بعض أيضا

 على أثري قد ما ،في المشاركة السياسية الطامحين على لليبريا الدستور فرضه الذي سنوات 11

 .المرشحين ببعض

 في واالستقرار السلم في تحقيق اآلن حتى الليبرية الحكومة اتخذتها التي األمنية الترتيبات ساعدت .11

 ةاألمني األجهزة تواجهها التي والقدرة اللوجستيةالمتعلقة بالمسائل  التحديات من الرغم على البلد،

 لتكملة ترتيباتأيضا باتخاذ ال بعثة األمم المتحدة في ليبيريالقد قامت  ذلك، من الرغمب. الليبرية

 وحدات على اإلبقاء وسيتم. ذلك إلى الحاجة دعت إذا الليبرية األمن وكاالت تبذلها التي الجهود

 للحكومة باراتاعت وضع يجري كما االنتخابات، بعد ما إلى والصين نيجيريا من المشكلة الشرطة

 في وناجحة سلمية انتخابات إجراء إلى الرامية الجهود لتكملة جنديا 711 نحو لنشر النيجيرية

 .7112 أكتوبر

 مواصلة على الليبريين المصلحة أصحاب جميع أن يشجع يود المؤتمر ،ذكره سبق ما ضوء وفي .16

 إلجراء اتيةالمو لظروفا تهيئة خالل من سيما ال بلدهم، في مالسل توطيد أجل من معا العمل

 .ليبريا في المتحدة األمم وبعثة اإلقليم من بدعم وشفافة، سلمية انتخابات

 االجتماعي انتعاشها في ملموسة ونتائج كبيرا اقتصاديا نموا ديفوار كوت شهدت حين في .11

 ينمطالب الجنود من مجموعة تمردكذلك  وشهد البلد بالتقرير، المشمولة الفترة خالل واالقتصادي

 .بها المطالب المنح طرائق والمتمردين بشأن الحكومة بين اتفاق أبرم. مالية مبالغ بدفع الحكومة

 كوت في العقوبات نظام التوالي على( 7114) 7746و 7741 هقراري في األمن مجلس أنهى .14

 ،7112 يونيو 11 إلى غاية األخيرة للمرة ديفوار كوت في المتحدة األمم عملية والية ددمو ديفوار،

 .البعثة بحلوله إنهاء يكتمل أن ينبغي الذي
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 لجهودها للحكومة دعمه وأن يكرر التمرد، هذا بشدة ديني أن يود المؤتمر ،سبق ذكره ما ضوء في .12

 الذيو البلد في واالستقرار السلم تعزيز من تمكن من شأنها أن التي المصالحة تعزيز إلى الرامية

 .اإليفواري الشعب لصالح عمرتف اقتصادي نمو على بدوره سيحافظ

 والنظام طبيعية إحالل أوضاع في سبيل تقدم إحراز االستعراض قيد الفترة خالل غامبيا واصلت .14

 أجريت. 7112 ويناير 7114 ديسمبر في االنتخابات أعقبت التي األزمة عقب الدستوري

لموحد الذي يقوده ، حيث فاز فيها الحزب الديمقراطي ا7112 أبريل 4 في البرلمانية االنتخابات

 هدوءا االستعراض قيد الفترة شهدت األمنية، بالحالة يتعلق وفيما. المطلقة باألغلبية بارو الرئيس

 مسقط كانيالي، في المواطنين قبل من سلمي احتجاج تمت مالحظة. البلد أنحاء جميع في عاما

 أفريقيا غرب لدول يةاالقتصاد للمجموعة 11 الـ القمة مددت. جامع يحيى السابق الرئيس رأس

 أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة بعثة والية مونروفيا، في 7112 يونيو 6 في عقدت التي

 تبذل بعد األزمات، والتنمية بالتعمير يتعلق وفيما. شهرا عشر اثنا مدتها إضافية لفترة غامبيا في

. الدولي المجتمع ودعم أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة عن طريق المنطقة جهودا بلدان

 بعثة إيفاد 7112 مارس 71 في المنعقد اجتماعه في واألمن السلم مجلس قرر الصدد، هذا وفي

 أولوية ذات مجاالت لثالثة تقييما البعثة أجرت. البلد احتياجات لتقييم األفريقي من االتحاد فنية

 والتحول األمن، قطاع الحوإص والمصالحة، الوطني الحوار: غامبيا هي حكومة حددتها

 مجلس أعرب ،7112 يونيو 11 في عقد الذي 416الـ اجتماعه بيان وفي. واالقتصادي االجتماعي

 ومساعدة لدعم األفريقي االتحاد استعداد عن التقييم، بعثة تقرير في النظر بعد واألمن، السلم

 .اإلعمار إعادة جهود في وشعبها غامبيا في الجديدة السلطات

 جامبيا واإليكواس على الجهود المشتركةالجديدة في  سلطاتال على ثنيي أن يود المؤتمرقد  ،ولذلك .11

قد . النهج هذا على السير مواصلة على يشجعهاو البلد في واالستقرار الدائم السلم تعزيز إلى الرامية

 في والتنمية عماراإل إعادة لعملية الكامل األفريقي االتحاد دعم جديد من ؤكدي أن كذلك يود المؤتمر

في  خبراء النتداب الوسائل لديها التي األعضاء الدول ويدعو غامبيا، في األزمات بعد ما مرحلة

 .والتنمية والعدالة األمن قطاع إصالح مجال

 المتواصلة بالجهود خاصة االستعراض قيد الفترة خالل الساحل منطقة/ مالي في الوضع تميز  .41

 فبراير 11 وفي. العاصمة الجزائر عملية المنبثق عن مالي، في ةوالمصالح السلم اتفاق لتنفيذ

 الوسيطبصفتها  الجزائر، قررت العملية، واجهت التي المستمرة لتحدياتل مواجهةو ،7112

 المتابعة لجنةو الوساطة أعضاء مع مشاورات بعد باالتفاق، المعنية المتابعة لجنة ورئيس الرئيسي

 جديدة دفعة إلعطاء للجنة المتابعة المعنية باالتفاق مستوىال رفيع عاجتما عقد ،باالتفاق المعنية

 للسلطات سيما ال جديد، زمني جدول وضع عن االجتماع وأسفر. االتفاق تنفيذ إلى الرامية للجهود

 تأ نشأ تأجيالت، عدة وبعد ،وعليه. للتنسيق التنفيذية اآللية إطار في المشتركة والدوريات المؤقتة

 العملية تأخرتو. 7112 مارس 7 إلى 74 من الفترة في وميناكا غاوو كيدال في مؤقتةال السلطات

 التي المؤقتة لسلطاتل نشاءإل الفصائل بعض معارضة بسبب طويلة لفترة ودينياوت تمبكتو في

 األولى الدوريات أجريت ،للتنسيق التنفيذية اآلليةب يتعلق وفيما .7112 أبريل 71 في أخيرا أنشئت

 لتحقيق األبعاد المتعددة المتكاملة المتحدة األمم بعثة بمساعدة 7112 فبراير 71 في غاو في

 تجميع إعادة مخيم على الرهيب اإلرهابي الهجوم من شهر من أكثر بعد ،مالي في االستقرار

 جارية التحضيرية األعمال تزال وال. االتفاق على الموقعة الجماعات من والمقاتلين المالية القوات

 االستعراض قيد لفترةفي ا األخرى البارزة النقاط تشمل. كيدال في للتنسيق التنفيذية اآللية نشاءإل

 تسوية عقب باماكو، في 7112 أبريل 7 إلى مارس 72 من الفترة في الوطني الوفاق مؤتمر عقد

 استنتاجات ستشكل. على االتفاق الموقعة الجماعات وبعض الحكومة بين الخالفات من عدد

 .الوطنية والمصالحة والوحدة مللسل ميثاقمشروع  لصياغة األساس بعد فيما هوتوصيات ؤتمرالم

 لهذا النهائية الصيغة وضع وقت الحكومة، قررت ذلك، لىع عالوةيقدم لرئيس الجمهورية 

 .7112 يوليو 1 في إجراؤه المقرر الذي كان من الدستوري االستفتاء إجراء تأجيل التقرير،
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 ضد اإلرهابية الهجماتوتعقيد بتزايد  االستعراض قيد الفترة اتسمت األمنية، بالحالة يتعلق وفيما .41

 مالي في االستقرار لتحقيق األبعاد المتعددة المتكاملة المتحدة األمم وبعثة المالية المسلحة القوات

 في أيضا بل فحسب، مالي شمال في ليس المدنيين، السكان ضد وكذلك الفرنسية، برخان وعملية

 الحكومة اعتمدت الوسطى، المناطق في األمن انعدامحالة  تزايد ومع .البالد من األوسط الجزء

 الدين أنصار اإلرهابية الجماعات أعلنت ،7112 مارس 7 وفي. لتلك المناطق متكاملة أمنية خطة

 واحد كيان في اندماجها عن اإلسالمي المغرب بالد في والقاعدة والمرابطون ماكينا تحرير وجبهة

 .الدين أنصار مؤسس غالي، أغ إياد قيادةب والمسلمين إلسالما دعم مجموعة باسم يعرف

 

 بلدان قامت واإلجرامية، اإلرهابية الجماعات تسببه يالذ األمن انعدام حالة تزايد إلى بالنظر .47

 للسلطة ةالتابع الجنسيات المتعددة المشتركة القوة إنشاء وعقب ،وعليه. المبادرات من عددب المنطقة

 في المؤتمر بها رحب والتي ،7112 يناير 76 في غورما ليبتاكو لمنطقة المتكاملة بالتنمية المعنية

 لمكافحة مشتركة قوة الساحل لمنطقة 1ـال مجموعة دول رؤساء أنشأ األخيرة، العادية دورته

 4 في لساحلا منطقة في الوطنية العابرة للحدود المنظمة والجريمة العنيف والتطرف اإلرهاب
جلسته  عن الصادر البيان في واألمن السلم مجلس أيد ،7112 أبريل 11 وفي. 7112 فبراير

 المتحدة لألمم التابع األمن مجلس واألمن السلم مجلس ودعا. المشتركة القوة عمليات مفهوم 421الـ

المنظومة  إطار فيلمنطقة الساحل  1الـ لمجموعة المشتركة القوة ودعم تفويض إلى بيانه في

 بتقديم األوروبي االتحاد وتعهد. المتحدة األمم ميثاق من الثامن والفصل األفريقية للسلم واألمن

 مجموعة ألمانة الفني الدعم المفوضية تقدم. المشتركة القوة إلى يورو مليون 11 قدرها مساهمة

 تجدر ذلك، على ةعالو. القوة وتفعيل واألمن السلم مجلس مقرر تنفيذ في الساحل لمنطقة 1ـال

 وتشاد النيجر) الساحل منطقة بلدان إلى بزيارة امالمفوضية ق رئيس أن إلى أيضا اإلشارة

 واألمن مالسل مفوض رفقة 7112 يونيو 11 إلى 1 من الفترة في( فاسو وبوركينا ومالي وموريتانيا

 .السياسية الشؤون ومفوض

 على للتغلب جهودها مضاعفة على ماليفي  األطراف جميع أخرى مرة حثي أن يود للمؤتمرقد  .41

الذي هو اإلطار الوحيد الذي يجعل  مالي في والمصالحة مالسل اتفاق بتنفيذ ذات الصلة التحديات

 يود المؤتمر أن يرحب الصدد، هذا وفي. تحقيق السالم والمصالحة الدائمة في مالي أمراً ممكنا

. الوطنية المصالحة مؤتمر وعقد المؤقتة لسلطاتا إنشاء سيما ال الفترة، هذه خالل المحرز بالتقدم

 المالية والقواتالمدنيين  السكان ضد الشنيعة اإلرهابية للهجمات إدانته يود المؤتمر أن يؤكد

 وعملية مالي في االستقرار لتحقيق األبعاد المتعددة المتكاملة المتحدة األمم لبعثة التابعة والدولية

 منطقةل 1الـ مجموعة اتخذتها التي الشجاعة بالمبادرة شيدي أنأن يود المؤتمر . الفرنسية برخان

 المشتركة القوة إنشاء إلى التي أدت وتشاد، والنيجر وموريتانيا ومالي وفاس بوركينا وهي الساحل،

 لألمم التابع األمن مجلس باعتماد كذلك ترحب أنيود المؤتمر . الساحل منطقة في 1الـ لمجموعة

عن  عربي أن كما يود ،1الـ لمجموعة المشتركة القوة نشر بشأن( 7112) 7111 للقرار المتحدة

 يود المؤتمر. الساحل منطقةل 1الـ مجموعة لمبادرة المالي على دعمه ع األوروبي لالتحاد تقديره

 ممكن وقت أقرب في نواكشوط عملية في األعضاء للدول اجتماع أن يطلب من المفوضية تنظيم

 لمنطقة األفريقي االتحاد استراتيجية إطار في الساحل منطقةل 1مجموعة الـ رةلمباد دعمها لمناقشة

 الساحل؛

 

  والتطرف العنيفمكافحة اإلرهاب  رابعا:

 مكافحة اإلرهاب (2
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 األعضاء م واألمن واالستقرار وعائقا للتنمية في الدوللسلال يزال اإلرهاب يشكل تهديدا خطيرا ل .46

عات اإلرهابية، وال سيما الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة وما ال تزال الجما. والمناطق المتضررة

قد و. يسمى بتنظيم الدولة اإلسالمية، نشطة في الصومال وفي حوض بحيرة تشاد ومنطقة الساحل

تشكيل مع االستمرار في إعادة أدى تأثير تنظيم الدولة اإلسالمية إلى تفاقم الوضع الهش أصال، 

وتشمل التحالفات والشبكات التي أنشأتها هذه الجماعات أيضا . اجهها القارةالتحديات األمنية التي تو

وتستخدم المكاسب المالية الناتجة عن هذه العابرة للحدود الوطنية. شبكات الجريمة المنظمة 

آفات  انتشرتوقد . األنشطة غير المشروعة بدورها في دعم األنشطة اإلرهابية وتوسيع شبكاتها

ه وتجدر اإلشارة إلى أن. بيين األجانب وتجنيد اإلرهابيين عبر اإلنترنت بشكل كبيرالمقاتلين اإلرها

 واألمن المخابرات أجهزة ولجنة ،المركز األفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة باإلرهاب بدعم من

استراتيجية وطنية / إقليمية شاملة  وضعل بتعاون وثيقالدول األعضاء والمناطق  تعمل ،األفريقية

المركز األفريقي للدراسات مل على ذلك، يع الوةوعشدد والتطرف العنيف. مكافحة اإلرهاب والتل

مؤسسات، تحددها االتصال من أفراد إلى والبحوث المتعلقة باإلرهاب على إعادة هيكلة جهات 

المركز األفريقي للدراسات . كما أن كال من وسهولة المتابعةتيسير االتصال ل ،األعضاءالدول 

األفريقية ال يزاالن يقدمان إحاطات  واألمن المخابرات أجهزة ولجنة ،لبحوث المتعلقة باإلرهابوا

تحديث إجراءات االتحاد األفريقي لمكافحة تمكين إعالمية منتظمة إلى مجلس السلم واألمن ل

قررات االتحاد األفريقي بشأن المقاتلين ماإلرهاب والتطرف العنيف، بما في ذلك ما يتعلق ب

عمليتي نواكشوط إلنعاش الوثيق مع البلدان المعنية، وتعمل المفوضية بالتعاون  ألجانب والتطرف.ا

 .وجيبوتي

 ضد جماعة بوكو حرام اإلرهابيةالجهود المبذولة  (1

المشتركة المتعددة الجنسيات، التي تتألف من البلدان األعضاء في لجنة حوض بحيرة  القوةال تزال  .41

 أربعةن، تعمل في يجر والكاميرون وتشاد، باإلضافة إلى جمهورية بنتشاد، وهي نيجيريا والني

 .في نجامينا، تشادوجود مقرها الحدود الدولية للدول األعضاء، مع مقسمة على طول  قطاعات،

إضعاف إلى القوة المشتركة المتعددة الجنسيات أدت عمليات . وقد 116417يبلغ قوام هذه القوة و

ويشمل ذلك تعطيل خطوط . اإلرهابية من خالل العمليات الهجوميةجماعة "بوكو حرام"  شوكة

وإنقاذ  تهاإمدادات بوكو حرام، واستعادة العديد من المدن والمناطق الرئيسية التي كانت تحت سيطر

ال تزال بوكو حرام وإنجازات القوة المشتركة المتعددة الجنسيات، ف على الرغم من نجاح. الرهائن

وتشمل . في المناطق المتضررة نلمدنييا لسكانلو المشتركة المتعددة الجنسياتللقوة تشكل تهديدا 

التمويل والخدمات اللوجستية واالفتقار  تواجهها القوة المشتركة المتعددة الجنسيات،التحديات التي 

 .رتجاليةإلى القدرة المضادة لألجهزة المتفجرة اال

المشتركة ، والية القوة 7114نوفمبر  71في  نعقدةالم 411جدد مجلس السلم واألمن، في جلسته  .44

. وتواصل القوة لفترة أخرى مدتها اثنا عشر شهرا 7112أكتوبر 11المتعددة الجنسيات اعتبارا من 

، حرام استسالم العديد من مقاتلي بوكوالمشتركة المتعددة الجنسيات في شن هجمات أسفرت عن 

 .تيالء عليهالجماعة اإلرهابية أو االسلكما تم تدمير عدات 

الكاميرون وتشاد وكذلك ، النيجر، قد يود المؤتمر أن يشيد ببلدان حوض بحيرة تشاد وهي نيجيريا .42

بنين على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في محاربة جماعة بوكو حرام اإلرهابية. كما يود أن يعرب 

ويدعو المجتمع الدولي  عن قلقه من الوضع اإلنساني في شمال شرق نيجيريا نتيجة الوضع األمني

 إلى تقديم المساعدة الالزمة تلبية الحتياجات السكان المتضررين في المنطقة. 

 ضد جيش الرب للمقاومةالمبذولة  جهودال (3

 مبادرة التعاون اإلقليمي للقضاء على جيش الرب للمقاومة، وال سيما عنصرها العسكري، إن .44

ولذلك، فإن . قدرة جيش الرب للمقاومةى حد كبير من قد قللت إل قوة العمل اإلقليمية،المتمثل في 
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بيد أن تأثير . جيش الرب للمقاومة ال يشكل حاليا تهديدا عسكريا مباشرا ألي حكومة في المنطقة

ضد المدنيين العزل في المناطق المتضررة ال يزال المستمرة التي ترتكبها الجماعة  أعمال العنف

مبادرة لماع الوزاري السادس آللية التنسيق المشتركة التابعة وأثناء االجت. يشكل مصدر قلق بالغ

مارس  11، الذي عقد في أديس أبابا في للمقاومة التعاون اإلقليمي للقضاء على جيش الرب

 سحبانا ستم، برئاسة مفوض السلم واألمن، أعلنت أوغندا وحكومة الواليات المتحدة أنه7112

ي وقت الحق، أعلنت جنوب السودان أيضا أنها لن تستمر في وف من قوة العمل اإلقليمية.ا مقواته

وفي هذا السياق، عرضت أوغندا استضافة مقر . على أراضيها قوة العمل اإلقليميةاستضافة مقر 

، بدأت أوغندا بالفعلو. في كوبوكو، في الجزء الشمالي الغربي من أراضيهاقوة العمل اإلقليمية 

جيش  استغلهفراغا أمنيا أحدث ، مما 7112أبريل  ا فيمقواتهوالقوات الخاصة األمريكية بسحب 

الرب للمقاومة والجماعات السلبية األخرى لتنفيذ هجمات على بعثة األمم المتحدة في جمهورية 

وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة . أفريقيا الوسطى والوكاالت اإلنسانية والمدنيين الضعفاء والعزل

الذكر أنه بعد . كما يجدر لقوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطىإلى أن أوغندا عرضت تدريب ا

مبادرة التعاون لتمويل نصف تعهده المبدئي إلى الهذه التطورات، خفض االتحاد األوروبي 

أشهر، ريثما يتم االنتهاء من  4إلى  12من  7112اإلقليمي للقضاء على جيش الرب لعام 

 اإلقليمي للقضاء على جيش الرب للمقاومة. بيان عمليات مبادرة التعاوناستعراض 

في مبادرة التعاون اإلقليمي للقضاء على جيش الرب  دعوة الدول األعضاءالمؤتمر قد يود  .41

إلى مواصلة إبداء إرادة سياسية قوية تجاه المبادرة عن طريق جملة أمور منها المساهمة للمقاومة 

التي لديها القدرة إلى أن تقوم دعوة الدول األعضاء ود قد ي. كما بالموارد المالية واللوجستية الكافية

وتجهيز وتوجيه كتيبتين على األقل من جيش جمهورية أفريقيا الوسطى وأربع وحدات  بتدريب

في األجزاء  شرطة مشكلة لتمكينها من االضطالع بمسؤولية أكبر عن أمن وحماية المدنيين

على  المفوضيةتشجيع كن للمؤتمر كذلك ويم .المتضررة من جيش الرب للمقاومة في بلدهم

لتقديم  مبادرة التعاون اإلقليمي للقضاء على جيش الرب للمقاومةللدول أخرى اإلسراع بعقد قمة 

 .جيش الرب للمقاومةمبادرة التعاون اإلقليمي للقضاء على التوجيه بشأن مستقبل 

  لمنظومة األفريقية للسلم واألمنلتنفيذ جوانب مختلفة  خامسا:

، بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية / المفوضيةواصلت قيد باالستعراض، خالل الفترة  .21

في القوة األفريقية الجاهزة  جميع عناصرضمان عمل  جهودها الرامية إلىبذل ، اآلليات اإلقليمية

 .م واألمن في أفريقيالتآزر وانسجام لتعزيز الس

 رتها على االنتشار السريعوقدالقوة األفريقية الجاهزة تطوير  (أ

وقدرتها على االنتشار السريع، تجدر اإلشارة إلى أن  األفريقية الجاهزةفيما يتعلق بتطوير القوة  .21

، قررت أن القدرة األفريقية 7114التي عقدت في يناير للمؤتمر، الدورة العادية السادسة والعشرين 

 7أماني أفريقيا إطار ر التدريب الميداني في في انتظا ستواصل واليتهالالستجابة الفورية لألزمات 
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية / اآلليات  مفوضيةبها ال قوموبعثة التقييم التي ست جراءبعد اإل

 جاهزية القوات اإلقليمية الجاهزةعات االقتصادية اإلقليمية للتحقق من حالة مجمواإلقليمية إلى ال

(Assembly/AU/De.589 (XXVI). . هذا، تقوم مفوضية االتحاد مؤتمر تنفيذ قرار الإطار وفي

بإيفاد بعثات التحقق إلى المناطق اآلليات اإلقليمية األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية / 

من المقرر إجراء . والخمس في القارة، وسيتولى قيادة فريق التحقيق األستاذ إبراهيم غمباري

 :اآلليات اإلقليمية وفق الجدول الزمني التاليتصادية اإلقليمية / زيارات إلى المجموعات االق

 1027 يوليو 12 - 22االقتصادية لدول وسط أفريقيا  مجموعةال  -

 1027 يوليو 12-14 القدرة اإلقليمية لشمال أفريقيا -
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 1027أغسطس  01 - يوليو 32 مجموعة تنمية الجنوب األفريقي  -

 1027أغسطس  14 - 11 القوة الجاهزة لشرق أفريقيا -

 1027أكتوبر  04-01االقتصادية لدول غرب أفريقيا  المجموعة  -

بعثات االتحاد  بجوانبالمفوضية وثيقة مشتركة للتكاليف فيما يتعلق ذلك، وضعت وعالوة على   .27

 تبحث اللجنةومن المقرر أن للسالم.  من صندوق االتحاد األفريقي هاليتمول األفريقي لدعم السالم

. 7112هذه الوثيقة في وقت الحق من عام  واألمن والسالمة بالدفاع المعنية صصةالمتخ الفنية

القوة األفريقية لإلسراع بتطوير  المفوضيةوتشمل الخطوات الملموسة األخرى التي اتخذتها 

عقيدة عسكرية أفريقية شمل وضع الجاهزة استعراض العقيدة العسكرية للقوة األفريقية الجاهزة لت

تناسب مع الظروف المتغيرة في أفريقيا؛ وإطالق قائمة القدرات تدعم السالم بشأن عمليات 

االحتياطية األفريقية؛ وإطالق فريق الدعم االستراتيجي المدني وفريق الدعم االستراتيجي 

نظام للشرطة؛ وتعزيز القدرة على السلوك واالنضباط في العمليات الجارية؛ وبدء عملية 

األولي  فعيل، والتتجهيز نظام االتصاالت والمعلوماتو األفريقية الجاهزة،القوة  قيادةالمشتريات ل

وباإلضافة إلى ذلك،  التي سيتم تدشينها عما قريب. القارية في دواال، الكاميرون، ةقاعدة اللوجستيلل

قوة األفريقية التابعة للاإلقليمية الجاهزة ستة أشهر للقوات لسماء األتم بالفعل وضع نظام قائمة 

أو مجلس السلم  المؤتمرلتسهيل اإلجراءات التي قد يلزم اتخاذها بعد صدور قرار من  لجاهزةا

حتى ديسمبر حالة تأهب لشرق أفريقيا في  جاهزةالقوة ال. وفي الوقت الحالي، تم وضع واألمن

7112. 

 القدرة األفريقية لالستجابة الفورية لألزمات  بشأن تحديث (ب

 القدرةتجدر اإلشارة إلى أن مفوضية االتحاد األفريقي عقدت اجتماعا للخبراء العسكريين في  .21

في لواندا، أنغوال، ا وزاريا جتماعا، ورؤساء أركان الدفاع، ولألزمات الفورية لالستجابة األفريقية

 يةاألفريق عمل القدرةاالجتماع الوزاري خطة  بحث. و7114ديسمبر  4إلى  4في الفترة من 

 .فق عليهاووا 7112/7114لعام  لألزمات الفورية لالستجابة

. كما 7112يناير في اإلطارية  دولةجمهورية أنغوال مسؤولية ال منجمهورية رواندا  استلمت .26

يد جاهزية القدرة األفريقية لالستجابة الفورية بنجاح لتأك تدريب للقيادات العسكريةأجرت بعثات 

على مستوى  7112عقد اجتماع في جمهورية أوغندا في يوليو  المفوضيةوقد خططت لألزمات. 

لواندا الوزاري القدرة األفريقية لالستجابة  الوزراء الستعراض التقدم المحرز تمشيا مع إعالن

في  تلذي أجريبحثت التقرير عن انتهاء عملية التدريب في القيادة العسكرية ا، والفورية لألزمات

الدولة اإلطارية من جمهورية تشاد مسؤولية . ستستلم نشر الجديدةقائمة الت واستعرض، رواندا

القدرة األفريقية لالستجابة . وتحتفظ قوة 7112إلى ديسمبر  يوليوجمهورية رواندا اعتبارا من 

 من خالل التخطيط وإجراء عمليةعلى الجاهزية القتالية ، كجزء من خطة عملها، الفورية لألزمات

ي فميداني عسكري تدريب و، 7112أغسطس بحلول شهر  في تشاد ريةتدريب في القيادة العسك

 .تنزانيا بعد ذلك

 إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاع  (ج

، من خالل مكاتب االتصال المفوضيةالسريع، قدمت  وفي إطار جهودها لتعزيز األثر / السالم .21

وباإلضافة . بيساو والصومال ومدغشقرالتابعة لها، الدعم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا 

مؤتمرا المفوضية  جمهورية أفريقيا الوسطى، نظمت فيإلى تقييم االحتياجات الذي أجري 

لجمع الدعم المالي والعيني من أجل إنعاش جمهورية أفريقيا  7112فبراير  1للتضامن في 

مع الدول األعضاء، لم  وعلى الرغم من المشاورات والمشاركة القويةإعمارها. الوسطى وإعادة 

يسفر مؤتمر التضامن مع جمهورية أفريقيا الوسطى عن النتائج المتوقعة، من حيث تعبئة الموارد 
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وفي الفترة من . التي تواجه تنفيذ خطة إعادة اإلعمار والتنميةالعقبات  إحدىويوضح ذلك . المالية

 ت التقنية إلى غامبيا برئاسة الرئيسبعثة تقييم االحتياجاأوفدت المفوضية ، 7112مايو  11إلى  11

وفي . السابق بيير بويويا والممثل السامي لالتحاد األفريقي في مالي ومنطقة الساحلالبرورندي 

مجلس السلم واألمن عن جاهزية  ، أعرب7112 يونيو 11الذي عقد في  416بيان اجتماعه 

 .إعادة اإلعمارد األفريقي لدعم السلطات الجديدة في غامبيا في جهود االتحا

وآليات المراقبة دعوة المجموعات االقتصادية اإلقليمية / يود المؤتمر قد في ضوء ما ورد أعاله،  .24

في فترة  والتنمية اإلعمار إعادةسياسة  إطار والدول األعضاء إلى إعطاء األولوية لتنفيذاإلقليمية 

أولوية بروح التضامن ك، ووضعها لمبادرة التضامن األفريقيةما بعد النزاع، وتأكيد التزاماتها 

إلعادة اإلعمار  فريقيالشرکاء إلی دعم أنشطة االتحاد األ يود المؤتمر أيضا دعوةو .األفريقي

 .في فترة ما بعد النزاع والتنمية

 تحاد األفريقي الالسالم ل بشأن صندوق (د

والمساءلة  رةدا، اإلطار المعزز لإل7112مايو  11في  441أقر مجلس السلم واألمن في جلسته  .22

لية المقترحة، ومبادئ إدارة الصناديق على صندوق السالم وهيكل اإلدارة، ومعايير األهالخاص ب

، مع مراعاة تمثيل الدول األعضاء في االتحاد مفوضيةالنحو الموصى به في تقرير رئيس ال

نفيذه، باإلضافة األفريقي في هياكل إدارة صندوق السالم، استنادا إلى التمثيل اإلقليمي وطرائق ت

في نفس البيان تقرير رئيس مفوضية . كما أيد مجلس السلم واألمن إلى تكاليف تشغيل الصندوق

 جنب إلى جنبا يقدم،الذي  7171االتحاد األفريقي بشأن قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

 حاد األفريقي لدعم السالم مندعم عمليات االت مقترحات بشأن المتحدة لألمم العام األمين تقرير مع

 مساهماتالستخدام ال تفصيليا إطارا ،(S / 2014/454) المتحدة لألمم المقررة المساهمات خالل

مجلس األمن  وافق عليهاالتي  لعمليات االتحاد األفريقي لدعم السالمالمقررة من األمم المتحدة 

م واألمن، السفير إسماعيل سلوض ال، قدم كل من مف7112 يونيو 15وفي . التابع لألمم المتحدة

شرقي، والممثل السامي لالتحاد األفريقي لصندوق السالم وتمويل االتحاد الدكتور دونالد كابيروكا، 

ب مجلس طلكما  التقريرين. فضال عن األمانة العامة لألمم المتحدة، إحاطة إلى مجلس األمن بشأن

، بما في ذلك من خالل ممثله السامي، لمفوضيةمن رئيس ا 441 رقم بيان جلسته السلم واألمن في

المضي قدما في المشاركة السياسية مع األمم المتحدة والشركاء المعنيين من أجل ضمان صدور 

عمليات  المقررة لألمم المتحدة لدعم مساهماتقرار موضوعي من مجلس األمن بشأن استخدام ال

 .7112عام  لدعم السالم في االتحاد األفريقي

د المؤتمر أن يحيط علما، بإرتياح، بالخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ مقرراته بشأن صندوق قد يو .24

لمجلس السلم واألمن وخاصة  441السالم لالتحاد األفريقي. وقد يود أن يجيز بيان االجتماع ال 

 هيكل إدرة صندوق السالم ومعاييراالستحقاق وكذلك نطاق عملياته التي سيتم تقديمها على أساس

حالة بحالة للتصريح من قبل مجلس األمن لألمم المتحدة والتمويل الالحق من خالل المساهمات 

المقدرة لألمم المتحد وقد يود المؤتمر أن يشكر الدول األعضاء التي دفعت مساهماتها السنوية في 

ل السامي صندوق السالم ويحث تلك التي لم تفعل باإلسراع إليه. وقد يود المؤتمر أن يشيد بالممث

لصندوق السالم وتمويل االتحاد أال وهو الدكتور دونالد كابيروكا على جهوده التي ال تعرف الكلل 

 من أجل تفعيل صندوق السالم لالتحاد األفريقي. 

 واألمن السالم مجال في الشراكة المتحدة بشأن تعزيز األمم -إطار االتحاد األفريقي (ه

- المتحدة األمم إطار المتحدة لألمم العام واألمين ةالمفوضي رئيس وقع ،7112 أبريل 11 في .21

 القائمة الشراكة اإلطار هذا ويرفع. واألمن السلم مجال في الشراكة تعزيز بشأن األفريقي االتحاد

 موحد فهم أساس على ومنهجي، به التنبؤ ويمكن استراتيجية، أكثر مستوى إلى المنظمتين بين
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 الكاملة السلسلة بشأن للتعاون شامال أساسا اإلطار ويوفر. النسبية قوتهما ونقاط المشتركة ألهدافهما

 المشترك والعمل التعاون من المزيد يتيح مما وتسويتها، وإدارتها النزاعات بمنع المتصلة للقضايا

 وحفظ والوساطة، الوقائية، الدبلوماسية خالل من منذ المؤشرات األولى الحتمال نشوب نزاع وذلك

 المتحدة لألمم العامة واألمانة األفريقي االتحاد مفوضية وتركز. السالم وبناء السالم وإنفاذ السالم،

 . اإلطار جوانب جميع تنفيذ على في الوقت الحاضر

  

 األمم -األفريقي االتحاد إطار على 7112 أبريل 11 في بالتوقيع أن يرحب يود المؤتمر وقد .20

 على المفوضية رئيس يود أن يشجع وقد ألمن،وا السلم مجال في الشراكة بشأن تعزيز المتحدة

 وفقا وذلك األفريقي لالتحاد لجهود السالم في تقديم المزيد من الدعم المتحدة األمم إشراك مواصلة

 رئيس من يطلب أن يود المؤتمر قد الخصوص، هذا وفي. المتحدة األمم ميثاق من الثامن للفصل

 المشاركة في قدما المضي ممثلها السامي، اللخ من ذلك في بما األفريقي، االتحاد مفوضية

 استخدام بشأن الدولي األمن لمجلس موضوعي ، قرار7112لضمان إصدار، خالل عام  السياسية

 .7112 في بها المأذون الصادر بها تكليف أو األفريقي االتحاد بعثات لدعم المقدرة المساهمات

 اآلليات اإلقليمية اإلقليمية /المجموعات االقتصادية  -مفوضية االتحاد األفريقي (و

 االتحاد بين التفاهم مذكرة تنفيذ مواصلة أجل من خطوات اتخذت االستعراض، قيد الفترة خالل .41

 واألمن السلم مجال في التعاون بشأن واآلليات اإلقليمية اإلقليمية االقتصادية والجماعة األفريقي

المجموعات االقتصادية اإلقليمية  اناتوأم األفريقي مفوضية االتحاد أمانة وتقوم. 7114 عام

 المعتمدة( 7171-7114)المنظومة األفريقية للسلم واألمن  طريق /اآلليات اإلقليمية بتنفيذ خارطة

المنظومة األفريقية للسلم  مكونات جميع تشغيل في التناسق تعزيز إلى والرامية ،7111 نوفمبر في

 وهي ،7171 بحلول أفريقيا في إلسكات البنادق واصلةالمت األفريقية الجهود في والمساهمة واألمن

 .7141 األفريقي ألجندة االتحاد األولى العشرية التنفيذ خطة إطار في رئيسية أولوية

اآلليات /  اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد بدأت مفوضية السياق، هذا في  .47

 لالتحاد الرئيسية الطريق انب مختلفة من خارطةجو لتنفيذ منسقة جهود بذل األفريقية أيضا في

مجلس  وضعها التي ،7171 بحلول أفريقيا في إلسكات البنادق العملية الخطوات بشأن األفريقي

دورته  وأقرها المؤتمر خالل ،7114 نوفمبر في زمبيا، المنعقدة في خلوته خالل واألمن السلم

بين  اجتماع أن يعقد المخطط من کان التقرير، استكمال هذا وقت وفي. 7112 العادية في يناير

 أبابا أديس في والمجموعات االقتصادية اإلقليمية /اآلليات اإلقليمية األفريقي االتحاد مفوضية

 أفريقيا على نحو أكبر.  في واألمن السلم مجال في التعاون لتعزيز

 إلنذار المبكر القاري ومنع النزاعاتا (ز

 الوقت في والتحليالت المعلومات توفير على قدرتها تعزيز إلى يةالرام جهودها المفوضية واصلت .41

 وتقديم المبكر، اإلنذار تقارير إعداد ذلك في بما المنتجات، مختلف تطوير خالل من المناسب

 نظمت بالتقرير، المشمولة الفترة وخالل. واألمن السلم مجلس إلى األفق لمسح منتظمة إحاطات

 ،7112 مايو 11 إلى 14 من األفريقي، المدني المجتمع منظمات عم اجتماعا تشاوريا المفوضية

. المعلومات وتسهيل تبادل النزاعات نشوب ومنع المبكر اإلنذار مجال في التعاون تعزيز بهدف

 سيما وال القاري لمنع النزاعات، اإلطار الهيكلي وتنفيذ لتعميم خطوات أيضا المفوضية واتخذت

االستراتيجية الهيكلية  وأدوات الصمود على القدرة/  جه الضعفألو القطري التقييم الهيكلي

 الدول التي تم تصميمها لمساعدة، الصمود على القدرة/  أوجه الضعف حدة من للتخفيف القطرية

 المفوضية تقديم وقد واصلت. للنزاع الهيكلية األسباب معالجة إلى الرامية جهودها في األعضاء
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 ذلك في بما الوطني، هياكل السلم وتعزيز إنشاء في مجال األعضاء الدول إلى الفنية المساعدة

 نظمها بإنشاء أعضاء دول خمس تقوم الصدد، هذا وفي. العمليات وغرف المبكر لإلنذار نظم إنشاء

 .المفوضية من بدعم المبكر لإلنذار الوطنية

 برنامج االتحاد األفريقي للحدود (ح

 تعيين وترسيم عمليات ج االتحاد األفريقي للحدود متابعةبرنام واصل قيد االستعراض، الفترة خالل .46

 المادي للحدود العمليات التعيين والترسيم هذه وشملت. عضو دولة عشرين من أكثر مع الحدود

بعض هذه الدول  استكملت وقد. بالحدود الصلة ذات الوثائق وجمع( بنين - وتوجو أوغندا - رواندا)

 وهناك(. ناميبيا - بوتسوانا) المشتركة حدودها لترسيم اهدةمع توقيع بصدد وهي الحدود ترسيم

 العابر للحدود، بالتعاون يتعلق وفيما. تنجانيقا لبحيرة المشاطئة بالبلدان يتعلق فيما جارية عملية

 األفريقي االتحاد اتفاقية على والتصديق التوقيع من أجل الدعوة إلى الرامية جهوده االتحاد يواصل

 ناميبيا إلى المساعدة قدمت القدرات، ببناء يتعلق وفيما(. نيامي اتفاقية) لعابر للحدودا التعاون بشأن

 وجه مشترك طلب على بناء المشتركة حدودهما بشأن الحدود ترسيم معاهدة صياغة في وبوتسوانا

 معاهدات صياغة بشأن تدريبية عمل حلقة أيضا المفوضية ونظمت. األفريقي االتحاد مفوضية إلى

 إذ المفوضية، فإن ذلك، على وعالوة. تنزانيا أروشا، في ،7112 مارس 11 إلى 4 من ود،الحد

 النهائية الصيغة وضع بصدد الحدود، لقضايا والمعقدة المشتركة الطبيعة اعتبارها في تأخذ

 الدول الذي سيخضع للمصادقة عليه من قبل الحدود إلدارة استراتيجية االتحاد األفريقي لمشروع

 .7112 من عام الحق وقت في األعضاء

 الحدود ترسيمعملية  استكمال بغية الجهود مضاعفة على األعضاء الدول أن يشجع يود المؤتمر قد .41

  األفريقية

 إصالح قطاع األمن (ط

 السياق إلى تستند أن يجب إلصالح القطاع األمني عملية أي أن على التشديد أيضا الضروري ومن .44

 اعتمد الذي األمني القطاع إصالح بشأن األفريقي االتحاد ياسةس إطار مع وبما يتماشى الوطني،

 القطاع إصالح إلى الرامية جهودها في لمدغشقر الفني الدعم تقديم المفوضية وتواصل. 7111 في

 الخمسية إلصالح القطاع والتشغيلية االستراتيجية والسيما في مجال استكمال الخطط األمني،

 مجال في مستشارا التنفيذ، شركاء مع بالتعاون أيضا، ت المفوضيةأوفد السياق، هذا وفي. األمني

، الماشية "داهايو" التي يفرضها لصوص التحديات لتقييم مدغشقر إلى األمني القطاع إصالح

 يونيو 11 في واألمن السلم مجلس عن الصادر وفي أعقاب البيان. متعلقة بالسياسة توصيات وتقديم

 األمني، القطاع بإصالح الخاص برنامجها في جامبيا لدعم خبراء قياألفري االتحاد سينشر ،7112

إن االتحاد األفريقي بصدد بذل الجهود  .التقرير من 14 الفقرة في إليها المشار التقييم بعثة عقب

 إلصالح القطاع األمني في جمهورية أفريقيا الوسطي. 

 نزع السالح (ي

 اإلدماج وإعادة والتسريح السالح حاد األفريقي لنزعبرنامج االت من الثانية المرحلة المفوضية بدأت .42

 المؤسسي التعزيز( 7 األعضاء؛ للدول التشغيلي الدعم( 1: هي عناصر ثالثة على سيركز الذي

خاصة بكل  أولويات المفوضية حددت البرنامج، تنفيذ وفي إطار. المعرفة إدارة( 1و والشراكات؛

 لعقد أيضا المفوضية وتخطط. األفريقي لالتحاد الميداني سيتم التعامل معها من خالل التواجد بلد

 بحيرة حوض في اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع بشأن االستقرار لتحقيق إقليمي مؤتمر

 تنسيق إلى ترمي تعاونية تدابير وضع في الجنسيات المتعدد المشترك العمل لفريق دعما تشاد

 التصدي إلى الرامية جهودها المفوضية جددت كما. ماجاإلد وإعادة والتسريح السالح نزع أنشطة

 أنحاء جميع في بها واالتجار وتداولها الخفيفة، واألسلحة الصغيرة باألسلحة المشروع غير لالتجار
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 فعال، بشكل المنظمة والرقابة بالشفافية تتسم لألسلحة لتجارة الماسة للحاجة منها وإدراكا. القارة

 على من أجل التصديق أفريقيا وسط اقليم في األعضاء الدول عبئةوت بتوعية المفوضية قامت

. نجامينا في 7112 مايو 1و 4 في عقدت عمل حلقة خالل إبطاء وذلك دون األسلحة تجارة معاهدة

 اإلقليمية، والهيئات اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع أيضا المفوضية عملت ذلك، على وعالوة

 في المحددة لألولويات تستجيب الخفيفة، واألسلحة الصغيرة سلحةاأل بشأن عمل خطة وضع على

 واألمن السلم مجلس وسينظر. البنادق إلسكات العملية للخطوات األفريقي االتحاد طريق خارطة

 لرسم قارية دراسة المفوضية وأطلقت. 7112 العام هذا من الحق وقت في العمل خطة في

سيتم استكمالها وتقديهما  القارة أنحاء جميع وعة لألسلحة فيالمشر غير الخرائط الخاصة بالتدفقات

 للمساعدة أطلقت المفوضية برنامج ذلك، على وعالوة. 7112خالل  واألمن السلم مجلس إلى

 لألسلحة المادي األمن تعزيز في األعضاء الدول لدعم اإلقليميين بالخبراء وقدمت قائمة التدريبية،

 .وإدارتها والذخائر

 

 

 باأللغامير اخاصة التداب (ك

من  أبابا، أديس في 5222 مارس 51 في عقدنالم 224اجتماعه  في واألمن، السلم مجلس طلب .22

 تبادل تيسير ذلك في بما باأللغام،نشطة المتعلقة األ في األعضاء الدول تساعد أنالمفوضية 

 األفريقية البلدان ينب فيما التعاون ولتيسير الخلفية، هذهعلى ضوء و. بينها فيما والموارد الخبرات

 إلى تهدف األلغامحول  استقصائية دراسةالمفوضية  أعدت باأللغام،األنشطة المتعلقة  ميدان في

 الموارد عن فضال باأللغام،فيما يتعلق األعضاء  الدول تواجهها التي والتحديات االحتياجات تحديد

 الدول ستقدمها التي المعلومات إلى اداواستن. منها االستفادة يمكن التي القدراتو والمادية،فنية ال

 .والموارد الخبرات تبادل وتنسيقزيادة الدعم  على قدرة أكثرالمفوضية  ستكون األعضاء،

 الشامل الدمار أسلحة انتشار عدم (ل

في حاجة  /واآلليات اإلقليميةاإلقليمية االقتصادية عاتوجمموال األفريقي االتحاد جهود تزال ال .21

 النيجر أن إلى اإلشارة وتجدر. الشامل الدمار أسلحة انتشار وعدم السالح عنز مجال فيللتعزيز 

 معاهدة) النووية األسلحة من خاليةأفريقية  منطقة إنشاء معاهدة على التصديقأودعت وثيقة 

وعقدت . دولة 42 إلى األطراف للدول اإلجمالي العدد بذلك ليصل ،5222 فبراير 55 في( لندابايب

 أديس في 5222 مارس 22-22 في األولى االستثنائية اورتهقية للطاقة النووية دالمفوضية األفري

المفوضية األفريقية  عمل برنامج وتنفيذ أمانتها، بتشغيل المتعلقة الجوانب مختلف لمعالجة أبابا،

 .السابقة العادية دوراتها حددتها التي األولوية ذات واألنشطة ،5221-5222للطاقة النووية 

 الحكماءئة هي أنشطة (م

النظر  قيد الفترة خالل الحكماء، فريق كرس واألمن، السلم مجلس بروتوكول من 22 بالمادة عمال .12

 مقرر مع شيااتم لالنتخابات، تستعد التي البلدان في أعضائه لنشر التحضيري بالعمل اهتمامه

. المحتملة ماتاألز مجال في سيما وال والوساطة، الحميدة المساعي بمهام للقيام ،524المؤتمر 

 5222 مارس 21 في واألمن السلم مجلس إلى إحاطة أيضا الفريق قدم بعثاته، مع وبالتوازي

 كما. نزاعاتال نشوب منعوالتحديات المتعلقة ب الفرصأنشطته السنوية واإلنذار المبكر و بشأن

 األفريقية لشبكةا الرابعالخلوة  تماعجا نتائج لتقديمهيئة الحكماء ل الفرصةالمجلس  إحاطة أتاحت

حول  الجزائر ،قسنطينة في 5222 نوفمبر 24 إلى 25 من الفترة في قدانع الذي ،للحكماء

 عناجتماع الخلوة  وأسفر". والوساطة الوقاية: الميدان وفي السلمموضوع  في المرأة" وضوعم
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اع رحب وخالل نفس االجتم .الوساطة في األفريقية لمرأةا ألجيال مشتركة قارية رابطة إنشاء

 تمادها،ستكمالها واعال الصلة ذاتجهزة لأل الطرائقبالتقدم المحرز في تحديد  واألمن السلم مجلس

 مع تماشياالرابطة القارية المشتركة ألجيال المرأة األفريقية. و برنامج بتفعيل التعجيل عن فضال

 التابع األمن مجلس تم أيضا استدعاء الفريق من قبل ،المقدمة إلى مجلس السلم واألمن اإلحاطة

 منع مجال في جهوده بشأن نيويورك في 5222 مارس 52 في إليه إحاطة تقديمل المتحدة لألمم

الرابطة القارية المشتركة ألجيال  برنامج بتشغيل يتعلق فيما الشراكة وفرصنزاعات ال نشوب

 .المرأة األفريقية

 ويوني فيهيئة الحكماء  في الحاليين األعضاء والية فترة انتهاء مع أنه بالمالحظة الجدير من .12

 ،البارزة والشخصيات األعضاء الدول مع مشاورات إجراء فيالمفوضية  رئيس بدأ ،5222

 رؤساءمؤتمر  على يقترح ،في بروتوكول مجلس السلم واألمن الصلة ذات األحكام مع شيااتم

 ويولي في الفريق، إلى لالنضمام دعوتها يمكن التيالبارزة  الشخصيات أسماء والحكومات الدول

 لزيادة اقتراحات أيضا المقترحات وستتضمن. سنوات ثالث مدتها لوالية العام هذاخالل  ،5222

 .الفريقوفعالية  قدرة تعزيز

 لألمم المتحدة األمن مجلس األفريقيين في واألعضاء واألمن السلم مجلس بين التنسيق (ن

يات الندوات الرفيعة المستوى حول السلم وتوص نتائجبيان مجلس السلم واألمن عن  إطار في .15

مجلس السلم واألمن واألعضاء األفريقيين في مجلس  قومي ،واألمن المنعقدة في وهران، الجزائر

 جهود ببذل نيويورك، فياالتحاد األفريقي  وبعثةالمفوضية  من بدعماألمن لألمم المتحدة، 

 األمم مستوى علىفي االتحاد األفريقي  منواأل السلمأجندة  تعزيز بهدف التنسيق لتعزيز متواصلة

األعضاء األفريقيين في مجلس األمن لألمم  بالتزامالمؤتمر  رحبي الصدد، هذا وفي. المتحدة

وحدة الم األفريقية والمواقف المصالح تعزيز بمواصلة والسنغال إثيوبيامصر و موهالمتحدة 

. المتحدة لألمم األمن مجلس داخل ريقياأف تهم التي واألمن السلم قضايابخصوص  عنها والدفاع

ومنسق األعضاء األفريقيين خالل الفترة يناير  مصر على ثنيي أنيود المؤتمر  الصدد، هذا وفي

مجلس السلم  إلى محدثة معلومات لتقديمهم ومنسق الفترة مايو إلى أغسطس وإثيوبياإلى أبريل 

وقد يود المؤتمر أن يهنئ  من لألمم المتحدة.األعضاء األفريقيين في مجلس األ برنامجواألمن حول 

كل من كوت ديفوار وغينيا االستوائية على انتخابهما عضوين أفريقيين في مجلس السلم واألمن 

. ويتطلع إلى مساهماتهما في تعزيز المصالح واالهتمامات 5221 – 5222لألمم المتحدة للفترة 

 م المتحدة. المشتركة لالتحاد األفريقي في مجلس األمن لألم

 

 

 أفريقيا في واألمن والسالم المرأة (س

 الخاص وأيضا مع المبعوث المفوضية، مع كثب عن العمل اللجنة واصلت النظر، قيد الفترة خالل .11

 واألطفال بالنساء المتعلقة المسائل بشأن أفريقيا، في واألمن والسلم بالمرأة المعني األفريقي لالتحاد

 المسائل إدراج المفوضية، من بدعم واألمن، السلم مجلس ويواصل .أفريقيا النزاع في حاالت في

 بشأن مقرراته مختلف في شاملة، كمسألة أفريقيا، في واألطفال واألمن والسلم بالنساءالمتعلقة 

عقد  السياق، هذا وفي. القارة في واألمن عمليات السلم في المرأة إشراك عن فضال النزاع، حاالت

 فبراير 22 المنعقدين في 215و 221االجتماعين  في مفتوحة ساتمجلس السلم واألمن جل

 أمنية بيئات في األرواح حماية في المرأة دور بشأن التوالي، على ،5222 يونيو 21و 5222

 ال اجتماعه أيضا واألمن السلم مجلسكرس األطفال. و والقضاء على زواج أفريقيا في صعبة
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 حالة إبراز: الكبار حروب من األطفال حماية" حول موضوع الوزاري، المستوى على ،222

 ".أفريقيا المجندين في األطفال

 الخالصة :سادسا

في البحث عن السلم خالل الفترة قيد االستعراض نتيجة جهود  تقدمبعض التم احراز بالرغم من أنه  .14

ن أفريقيا من خالل الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدعم المتواصل بي

ومع أنه قد شهدت جامبيا  الشركاء، ظلت القارة تواجه تحديات صعبة في مجال السلم واألمن

والصومال ودارفور بعض التطورات اإليجابية، فإن األوضاع في جنوب السودان وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطي وتطور الوضع عبر الحدود بين جيبوتي وإرتريا 

، تطلبت عناية من االتحاد األفريقي. فضال عن ذلك سيواصل مجلس السلم قطر قواتهابعد سحب 

واألمن والمفوضية استرعاء االهتمام العاجل إلى العمليات االنتخابية واالنتخابات داخل القارة وفقاً 

غية لميثاق الديمقراطية واالنتخابات والحكم وكذلك كافة المقررات ذات الصلة لالتحاد األفريقي ب

منع العنف والنزاعات المتعلقة باالنتخابات. وهناك حاجة إلى تجديد االتحاد األفريقي والمجتمع 

الدولي الجهود للتغلب على الطريق المسدود في أوضاع مثل حق شعب الصحراء الغربية في 

رار واستم األرواح فقدان استمرار على التأكيد إلى حاجة وال تقرير المصير من خالل االستفتاء.

 استمرار بسبب األساسية والهياكل المدني المجتمعتفكيك و الممتلكات دماروكذا  صاباتاإل

 آثار منتعاني  بهاووشع أفريقيا تزال وال. القارة أجزاء بعض في واألزمات المسلحةنزاعات ال

 في الخسائر من مزيد عن اإلرهابية الهجمات أسفرت وقد. والتطرف واإلرهاب األسلحة انتشار

 في االنتكاس خطر تجلى وقد. الالجئيننازحين وال عدد وزيادة واإلصابات، البشرية، ألرواحا

 نفسه، الوقت وفي. المؤتمر من وردود خاص اهتمام إلى تحتاج التيو ،نزاعال بعد ما حاالت بعض

 تزال وال خطيرة، وإنسانية اقتصادية عواقب الجفاف، سيما وال المناخ، تغيرآثار  على ترتب

 هناك الصدد، هذا وفي. أفريقيا في االقتصادية- االجتماعية التنمية تحقيق إلى الرامية الجهود قلتعر

 صلة وجود عن فضال واألمن، السلم تعزيز في الوقاية أهمية جديد منالمؤتمر  ؤكدي أن إلى حاجة

قيد االستعراض خالل الفترة  .أفريقيا في ةواالجتماعي ةاالقتصاديتنمية الالسلم واألمن و بين قوية

 تعزيز إلى ترميالتي  وسائلالو سبللبحث أفضل الكرس مجلس السلم واألمن عدة اجتماعات 

 السلم هيكل إطار فينزاعات ال نشوب منع مجال في األفريقي التحادالقائمة ل دواتاألو لياتاآل

 .األفريقي الحكم وهيكل األفريقي واألمن

 ومن. 5252 عام البنادق بحلول بإسكات فريقياأل االتحاد يلتزم ،5221 أجندة إطار في .11

لمضاعفة بكامل قواها وبالسرعة المطلوبة المنظومة األفريقية للسلم واألمن  تعمل أن الضروري

 اإلقليمية االقتصادية المجموعاتو األعضاء الدول على ويتعين. الهدف هذا لتحقيق الفرص

 االلتزام من المطلوب المستوى تعبئة ،كافة أصحاب المصلحة المعنييناآلليات اإلقليمية و/

إن منع األزمات والنزاعات وتعزيز  .أفريقيا البنادق في إلسكات الالزم الدعم توفيرو والمشاركة،

السالم حيث تم إحالله، من مؤشرات المسيرة الطويلة التي يتعين على أفريقيا استكمالها نحو جعل 

 .أفريقيا قارة خالية من النزاعات
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 األفريقي لالتحاد واألمن السالم خلوة مجلس

 حول تنفيذ استنتاجات الخلوات المتعاقبة لمجلس السلم واألمن

 7002 إلى 7002 من واألمن السلم ومقررات مجلس

 7002 مايو 5 - 3رواندا،  الي،جكي

 االستنتاجات

 مقدمة أوال: 

 كيجالي، في 1027 مايو 1 إلى 3 خلوته العاشرة من األفريقي لالتحاد واألمن السلم مجلس عقد (أ

 السلم لمجلس المتعاقبة الخلوات استنتاجات وضع تنفيذ وكانت الخلوة مكرسة الستعراض. رواندا

 .1022 إلى 1007 من الصلة ذات واألمن السلم مجلس ومقررات واألمن

ا الخلوة رواندا رسمي جمهورية في والتعاون الخارجية وزيرة موشيكيوابو، معالي السيدة لويز افتتح (ب

 ورئيس األفريقي االتحاد لدى أوغندا لجمهورية الدائم الممثل كاتيندي، سيبوجيا مول وترأسها السفير

 .1027 مايو لشهر واألمن السلم مجلس

 األفريقي باإلنابة، كلمة نيابة االتحاد لمفوضية واألمن السالم إدارة مدير كامبودزي، أدمور ألقى السيد (ج

 .شرقي اسماعيل السفير واألمن، السلم مفوض عن

 :التالية االستنتاجات إلىت الخلوة توصل مستفيضة، مداوالت بعدو (د

 للمقررات السابقة للمجلس الفعال بأساليب عمل المجلس والتنفيذ المسائل المتعلقة ثانيا:

 (70 ،01، 01 ،02، 02 المواد)المجلس  لبروتوكول التعاونية المواد ألف. تنفيذ

 :يلي ما وافق المجلس على .2

 مسائل والياتها تشمل التي األفريقي االتحاد كيانات/أجهزة جميع مع سنوي استشاري اجتماع عقد .أ

 أفريقيا؛ في واألمن السالم بتعزيز تتعلق

المجموعات االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية  مع منفصلة سنوية استشارية اجتماعات عقد .ب

 المجتمع منظمات عن نيابةلالتحاد األفريقي )والمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

 ؛(المدني

 اإلرشادي السنوي البرنامج في ه تلقائياأعالالمذكورة  السنوية االستشارية االجتماعات إدراج .ج

 .واألمن السلم مجلس ألنشطة

 الخبراء ولجنة العسكرية األركان لجنة) للمجلس الفرعية اللجان/الفرعية الهيئات دعم أداء باء.

 في فترة ما بعد النزاعات والتنمية اإلعمار إعادة ولجنة اإلرهاب مكافحة ولجنة الجزاءات نةولج

 (:أفريقيا في

 :يلي ما وافق المجلس على .1

 بشكل تعمل أنها من والتأكد للمجلس التابعة الفرعية اللجان/الفرعية الهيئات عمل تنشيط إعادة .أ

 مستمر؛

 مجلسال في عشر الخمسة األعضاء جميع من عسكريةال األركان ولجنة الخبراء لجنة تتألف أن .ب

 الشهر؛ في مجلسال رئاسة يتولى الذي البلد عن ممثل اميرأسه وأن

 لجنة)للمجلس على وجه االستعجال  الفرعية اللجان في ممثليهمبتعيين  مجلسال أعضاء يقومأن  .ج

 فيما بعد النزاعات  في فترة والتنمية اإلعمار إعادة ولجنة ،اإلرهاب مكافحة لجنة ،الجزاءات

 إقليم من األقاليم الخمسة؛ كل نع احدبواقع ممثل و اإلقليمي التمثيل أساس على( أفريقيا
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 فيها يتعذر التي القصوى الظروف في أنه غير. لالتحاد( 4) األربع العمل لغات جميع استخدام .د

 االختصاصات مع تمشيا والفرنسية، اإلنجليزية ستستخدم ،(4) األربع اللغات جميع استخدام

 لمجلس السلم واألمن؛ الفرعية اللجان/  الفرعية لألجهزة المعتمدة العامة

 ولجنة اإلرهاب مكافحة ولجنة ،جزاءاتال لجنة) لمجلس السلم واألمن الفرعية اللجان تحدد أن .ه

 راختيا ذلك في عملها، بما أساليب( أفريقيا في النزاع بعد ما مرحلة في والتنمية اإلعمار إعادة

  والتناوب اإلقليمي؛ التشاور مبادئ مراعاة مع رؤسائها

 الشهرية. عملها برامج الفرعية اللجان/الفرعية األجهزة تحدد أن .و

بشأن أنشطة مجلس السلم إلى لجنة الممثلين الدائمين رئيس مجلس السلم واألمن  بقدمها إحاطةجيم. 

 شهركل واألمن 

 ما يلي: وافق مجلس السلم واألمن على .3

 نهاية في إلى لجنة الممثلين الدائمين إحاطة واليته انتهت واألمن السلم لمجلس رئيس كل يقدمأن  .أ

 األنشطة برنامج في تلقائيا اإلحاطة هذه وستدرج. مجلس السلم واألمن لبروتوكول وفقا شهر كل

 واألمن؛ السلم للجنة الشهرية

 لضمان تقديم التنسيق األفريقي حاداالت لمفوضية العام واألمين واألمن السلم مجلس أمين يتولى .ب

 رئيس تحت إدارة لجنة الممثلين الدائمين، إلى واألمن السلم مجلس رؤساء قبل من ناجحة إحاطة

 مجلس السلم واألمن؛

 مجلس إحاطة إدراج لضمانمفوضية لل العام األمين بالتنسيق مع واألمن السلم مجلس أمين يقوم .ج

 المنتظم للجنة الممثلين الدائمين في الشهري البرنامج في دائمينإلى لجنة الممثلين ال واألمن السلم

إدراجها على  لجنة الممثلين الدائمين قدرة عدم حالة ففي ذلك، ومع. الشهر من األخير األسبوع

لجنة الممثلين  رئيس مع ينبغي لرئيس مجلس السلم واألمن التشاور الشهري، برنامجها في

 .إلحاطةل مناسب موعد لتحديد الدائمين

 السلم مجلس اجتماعات من الصلة ذات العمل وثائق جميع بتجميع واألمن السلم مجلس أمانة تقوم .د

 الدول جميع على وتعميمها لجنة الممثلين الدائمين إلى اإلحاطة لتقديم الشهر خالل واألمن

 و اإلحاطة؛ من األقل على عمل أيام ثالثة قبل األفريقي، االتحاد في األعضاء

لجنة  إلى به/ بها الخاص اإلعالمي تقريره/ تقريرها بإعداد واألمن السلم لمجلس رئيس لك يقوم .ه

 العمل وثائق في إطار تعميمه يتم بحيث واألمن السلم مجلس الممثلين الدائمين وتقديمه إلى أمانة

 إلى لجنة الممثلين الدائمين. المقدمة لإلحاطة الصلة ذات

 ت مجلس السلم واألمنالوضع القانوني لنتائج خلوادال. 

 وافق مجلس السلم واألمن على ما يلي: .4

 خلوات مجلس السلم واألمن رسميا من خالل بيان يصدر في اجتماع رسمي نتائج جميع اعتماد .أ

 .واألمن السلم لمجلس

للنتائج إلى  األساسية العناصر تقدم مجلس السلم واألمن، قبل من رسميا أن يتم اعتمادها بعد .ب

 العتماده. قررم مشروع شكل فيمؤتمر االتحاد 

 تواجد رئيس مجلس السلم واألمن خالل الشهر هاء.

وافق مجلس السلم واألمن على أنه، تمشيا مع أحكام بروتوكول مجلس السلم واألمن، يكون ملزما  .1

مجلس السلم  أنشطة لرئيس مجلس السلم واألمن أن يتواجد دائما في مقر االتحاد األفريقي إلدارة

إلى التغيب  واألمن السلم مجلسرئيس فيها  يضطر التي الحاالت ففي ذلك، ومع. الشهر ناءأث واألمن

 الرئاسة( القادم إرادتها، يتولى العضو التالي في الترتيب )الرئيس/إرادته عن خارجة لظروف

 .إجراءات مجلس السلم واألمن قواعد من( 3) 14 للمادة وفقا باإلنابة،

 لتبادتنفيذ ترتيبات الواو. 
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 ما يلي:  علىمجلس السلم واألمن  افقو  .2

يستطيع ترؤس عضو مجلس السلم واألمن الذي ال يتعين على ومع ذلك، . قاعدة التبادلكون يال أ .أ

 الوقت مجلس السلم واألمن رسميا في أمانة إبالغ خالل شهر استحقاقه،مجلس السلم واألمن 

لمجلس السلم ادي والسلس والمستمر لضمان األداء الع الترتيبات الضرورية التخاذ المناسب

أشهر رئاستها إبالغ تبادل لدول األعضاء في مجلس السلم واألمن التي تعتزم واألمن.  وينبغي ل

مع كون ترتيب التبادل يو. أمانة مجلس السلم واألمن في الوقت المناسب؛ قبل شهر على األقل

 اإلنكليزي؛الرئيس التالي في قائمة االنتظار وفقا للترتيب األبجدي 

رسميا، من تقوم أمانة مجلس السلم واألمن بإبالغ جميع الدول األعضاء في مجلس السلم واألمن  .ب

 المتفق عليها؛ تبادلخالل مذكرة، بشأن ترتيبات ال

عضو مجلس السلم واألمن المعني يفقد دوره لرئاسة فإن لتبادل، لم وجود ترتيبات في حال عد  .ج

 ؛مجلس السلم واألمن

 مجلس السلم واألمنضير لخلوات لتحازاي. 

 خلواته.ووثائق عمله المتعلقة ب حدد جداول أعماله وبرامج عملهيأن وافق مجلس السلم واألمن على  .7

 .وضع برنامج إرشادي سنوي لألنشطةحاء. 

 ما يلي: وافق مجلس السلم واألمن على  .2

شطة مجلس السلم بإعداد مشروع برنامج إرشادي سنوي ألنتقوم أمانة مجلس السلم واألمن  .أ

 .واألمن

وتكفل لجنة الخبراء مواءمة مشروع برنامج األنشطة اإلرشادي السنوي مع برنامج العمل   .ب

 المؤقت الشهري؛

 مشروع برنامج األنشطة اإلرشادي السنوي العتماده؛ سيبحث مجلس السلم واألمن  .ج

مجلس السلم  بروتوكول وتمشيا مع أحكام ،واألمن السلموبالنظر إلى الطبيعة الدينامية لقضايا  .د

 .، يمكن إدراج األنشطة المخصصة في البرنامج اإلرشادي السنوي لألنشطةواألمن

 وضع برامج العمل الشهرية المؤقتة لمجلس السلم واألمن طاء.

 ما يلي:  وافق مجلس السلم واألمن على .2

لبحثه واعتماده ، الشهري، مشروع برنامج العمل المؤقت مجلس السلم واألمنالقادم لرئيس اليقدم  .أ

 قبل أسبوعين على األقل من توليه الرئاسة؛ من قبل مجلس السلم واألمن،

ستقوم لجنة الخبراء، بالتعاون مع أمانة مجلس السلم واألمن، بدعم الرئيس القادم للشهر في  .ب

 .مواءمة البرنامج وضمان استيعاب األنشطة اإللزامية المتفق عليها سابقا

 السلم واألمنوثائق عمل مجلس  ياء.

على أن تقوم أمانة مجلس السلم واألمن بتعميم جميع وثائق العمل على وافق مجلس السلم واألمن  .20

(، وذلك قبل ثالثة أيام 4جميع لغات عمل االتحاد األفريقي األربع )بأعضاء مجلس السلم واألمن 

 اته.عمل على األقل من انعقاد اجتماع

 .األمننتائج اجتماعات مجلس السلم و كاف. 

 ما يلي: علىالسلم واألمن  مجلسوافق  .22

 لتحديد الشكل المناسب لنتائج اجتماعاته؛مجلس السلم واألمن سترشد بأحكام بروتوكول ي .أ

، لتقديم مقترحات 1027أغسطس  تجتمع لجنة الخبراء التابعة لمجلس السلم واألمن، بحلول نهاية .ب

واالجتماعات المغلقة جلس السلم واألمن، مالمفتوحة ل جتماعاتالبشأن الشكل المناسب لنتائج ا

 ؛ليبحثها المجلس السلم واألمنلمجلس 

 البيانالمتمثل في لنتائج اجتماعات مجلس السلم واألمن، ستمر في استخدام الشكل الحالي ي .ج

 ؛الرسمي والبيان الصحفي
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ة في حال. وستخدام إجراءات الصمت بشأن نتائج االجتماعاتسيواصل مجلس السلم واألمن ا .د

يقوم مجلس السلم واألمن بعقد اجتماع  وعدم التوصل إلى تفاهم،ات الموافقة الصامتة ءكسر إجرا

 لحل أي مسائل معلقة؛آخر 

خالل تستند نتائج اجتماعات مجلس السلم واألمن إلى توافق اآلراء الذي تم التوصل إليه  .ه

 ؛اجتماعات مجلس السلم واألمن

 2 آلراء، تحل المسألة عن طريق التصويت وفقا للمادةالتوصل إلى توافق في ااستحالة  وعند .و

 مجلس السلم واألمن. من بروتوكول ( 23)

 نشر نتائج اجتماعات مجلس السلم واألمن . مال

 ما يلي:  وافق مجلس السلم واألمن على .21

والنتائج المتفق عليها في مجلس السلم واألمن من مقررات بنشر ال رخيصتكون سلطة الت .أ

 مجلس السلم واألمن؛صالحيات رئيس 

تحاد الالمواقع اإللكترونية لسوف يستمر نشر نتائج اجتماعات مجلس السلم واألمن على  .ب

 ؛األفريقي

تقدم مفوضية االتحاد األفريقي نتائج اجتماعات مجلس السلم واألمن إلى وكاالت األنباء الوطنية   .ج

 الستراتيجيةلفي بلدانها وفقا  ذات الصلة في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي للتعريف بها

 التحاد األفريقي لالتصاالت؛ل اإلعالمية

المواقع اإللكترونية على مجلس السلم واألمن ينبغي تشجيع البعثات على تحميل وثائق/نتائج  .د

 لوزارات خارجية كل منها؛ اإللكترونية ، فضال عن المواقع الخاصة بالبعثات

، ما يرى المجلس جدوى ذلكوسائط اإلعالم علما، عند ة سيقوم رئيس مجلس السلم واألمن بإحاط .ه

 .في نهاية كل اجتماع من اجتماعات مجلس السلم واألمن

 

 

 

 قررات مجلس السلم واألمنمنفيذ مختلف ت ميم.

بل انعقاد الدورة العادية لى أن تقدم لجنة الخبراء، كل ستة أشهر، قمجلس السلم واألمن ع وافق  .23

 .يبحثها مجلس السلم واألمنمجلس السلم واألمن لكي مقررات جميع  ، مصفوفة لتنفيذمؤتمرلل

 التفاعل مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليميةنون: 

 السلم واألمن على ما يلي: مجلساتفق  .24

/اآلليات اإلقليمية ذات الصلة حول مشاورات مع جميع المجموعات االقتصادية اإلقليميةعقد  .أ

االجتماع االستشاري السنوي وفي هذا الصدد، سوف يقوم المجلس بإحياء واألمن. م مسائل السل

 أبوجا؛  خلوة ، تمشيا مع استنتاجاتاآلليات اإلقليمية/المجموعات االقتصادية اإلقليمية مع
المجموعات االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية  دعوة جميعالقائمة على ممارسة العلى اإلبقاء  .ب

من قبل مجلس السلم واألمن لحضور اجتماعات حول أوضاع خاصة بمسألة قيد المناقشة  المعنية

 ؛ أوضاع نزاعات عند الضرورة/ببلدان
 .اآلليات اإلقليميةاجتماعات استشارية سنوية مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية/تنظيم  .ج

 معايير العضوية الفعالة في مجلس السلم واألمنسين: 

 م واألمن على ما يلي:اتفق مجلس السل .22

المجلس الستعراض لبحثها من قبل  أن تقدم لجنة الخبراء التابعة لمجلس السلم واألمن مقترحات .أ

( من 5) 2متطلبات العضوية الفعالة في مجلس السلم واألمن وفقا للمادة لمدى امتثال األعضاء 

 السلم واألمن؛ مجلس بروتوكول 
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ذين ال يستوفون بعض الشروط المذكورة أعاله بسبب أن يقوم أعضاء مجلس السلم واألمن ال .ب

 ظروف خارجة عن إرادتهم أو ألسباب غير متوقعة، بإبالغ المجلس بذلك.

 التفاعالت مع المبعوثين الخاصين/ الممثلين لالتحاد األفريقي عين:

 اتفق مجلس السلم واألمن على ما يلي: .22

ألفريقي اجتماعات مجلس السلم واألمن، تحاد الال/ الممثلين الخاصين ضر جميع المبعوثينسيح .أ

 ؛يطلبه مجلس السلم واألمنمجاالتهم المحددة حسبما حول  ويقدمون إحاطات
 مع المبعوثين المفوضيةسوف يحضر رئيس مجلس السلم واألمن جميع الملتقيات التي تعقدها  .ب

 م واألمن؛اد األفريقي للنظر في مسائل السللخاصين/ الممثلين لالتحا
مشاورات شهرية بين رئيس مجلس السلم واألمن ورئيس مفوضية االتحاد األفريقي اء سيتم إجر .ج

م واألمن. وفي هذا الصدد، يطلع رئيس مجلس السلم واألمن شة المسائل المتعلقة بتعزيز السللمناق

 ؛شاوراته مع رئيس المفوضيةعلى نتائج مالمجلس 
التحاد األفريقي في أعقاب لاصين/ الممثلين الخ التشاورية مع المبعوثين المجلس اجتماعاته عقدسي .د

 المشاورات التي تجري بين المبعوثين الخاصين/ الممثلين ومفوضية االتحاد األفريقي؛ 
يتشاور أمين مجلس السلم واألمن مع المسؤولين المعنيين في مفوضية االتحاد األفريقي بشأن  .ه

إلى  ام تقريريقد، و/ الممثلينالخاصين ملة لعقد مباحثات متعاقبة مع المبعوثينالتواريخ المحت

 المجلس التخاذ اإلجراءات الالزمة.

التعاون والتنسيق بين مجلس السلم واألمن واألعضاء األفريقيين في مجلس األمن لألمم المتحدة فاء: 

 )األعضاء األفريقيون الثالثة(

 ه المسألة.بالفعل بشأن هذالمؤتمر  هااتفق المجلس على تنفيذ المقررات التي اعتمد .12

 التعاون مع األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرىصاد. 

 االجتماع التشاوري المشترك .14

 في واالستجابات الفعالة المتابعة ذلك في بما المناسب الوقت وفي الكافية التحضيرات ضمان .أ

 المسعى؛ هذا في المجلس واألمن السلم مجلس أمانة وتدعم. المناسب الوقت
 التفاعالت الصلة الخاصة باالجتماعات/ ذات العمل وثائق لجميع المباشر التبليغ ضمان .ب

 رئيس وبين المتحدة لألمم التابع األمن ومجلس واألمن السلم مجلس بين شاورية المشتركةتال

 السلم مجلس أمانة إلى ونسخها المتحدة لألمم التابع األمن مجلس ورئيس واألمن السلم مجلس

 واألمن؛
 االجتماعات خالل واحد بصوت واألمن السلم مجلس في األعضاء الدول جميع تتحدث أن ضمان .ج

  التشاورية المشتركة؛
  .عنها والدفاع الموحدة األفريقية المواقف تعزيز في الثقة ضمان .د

 التفاعل غير الرسمي مع ممثلي األعضاء الخمسة الدائمين في أديس أبابا .21

 وافق مجلس السلم واألمن على ما يلي: 

 المتحدة لألمم التابع األمن مجلس في الدائمين األعضاء مع الرسمية غير التفاعالت ذهه تنظم .أ

 السنة؛ في مرتين
 فهم األعضاء الخمسة الدائمين تعزيز من الغرض أو المشتركة التشاورية اجتماعاته من االستفادة .ب

 األفريقية؛ واألمن السلم لقضايا
 للمشاركة أبابا أديس في إلى األعضاء الخمسة الدائمينتوجه الدعوة  اليومية، بالمسائل يتعلق فيما .ج

 األمر لزم كلما واألمن السلم مجلس اجتماعات في

 صندوق االتحاد األفريقي للسالم. قاف

 .تنشيط صندوق االتحاد األفريقي للسالم .52
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 وافق مجلس السلم واألمن على ما يلي: 

 للسلم األفريقي االتحاد فوضم أنشأها السالم التي لصندوق العمل فرقة تعمل أن ينبغي .أ

 صندوق تنشيط بشأن مجموعة العشرة() العشرة المالية وزراء لجنة مع كثب عن واألمن،

 األفريقي؛ لالتحاد التابع السالم
 األول التقرير يركز: واألمن السلم مجلس ليبحثهما تقريرين بإعداد واألمن السلم إدارة تقوم .ب

 من تمويلها يتم التي ٪21مسألة التمويل بنسبة  ىعل واألمن مجلس السلم إلى يقدم الذي

 لتمويل البديلة الخيارات على الثاني التقرير يركز حين في المتحدة لألمم المقررة االشتراكات

 أفريقيا؛ في واألمن السلم
 في فيها للنظر واألمن السلم مجلس إلى تقاريرها السالم لصندوق التابعة العمل فرقة تقدم .ج

 األمن مجلس إلى المائة في 21 بنسبة المتحدة األمم مساهمة عن التقرير دمويق. 7112 مايو

 ؛7112 سبتمبر في فيه للنظر المناسب الوقت في
 أن وعليها السالم، صندوق إلدارة انتقالية آليات بوضع األفريقي االتحاد مفوضية وستقوم .د

  ؛7112 سبتمبر في واألمن السلم مجلس إلى تقريرا تقدم
 على السالم دعم لعمليات المائة في 71 بنسبة المساهمة زيادة إلى تسعى أن يقياأفر على يجب .ه

 .به الملتزم النحو

 تحديات الموارد البشرية التي تواجه إدارة السلم واألمن في تقديم الدعم إلى مجلس السلم واألمنراء.  

 وافق مجلس السلم واألمن على ما يلي: .52

وتحريريين فوريين  مترجمين االستعجال وجه على تعين أن األفريقي االتحاد مفوضية على يتعين .أ

 واألمن؛ السلم مجلس لعمل خصيصا مكرسين
 دراسة أساس على واألمن، السلم مجلس أمانة ذلك في بما واألمن، السلم إدارة هيكلة إعادة ينبغي .ب

 علمية؛
 والموارد السالم اقبآف المتعلق التقرير بدراسة واألمن السلم لمجلس التابعة الخبراء لجنة تقوم .ج

 كيجالي في واألمن السلم خلوة مجلس خالل المقدمة االحتياجات/والفجوات والتوقعات البشرية

 وتقديم 7111/7114 في بالهياكل المعنية األفريقي لالتحاد الفرعية اللجنة طلبته الذي والتقرير

 .مجلس السلم واألمن تبحثها لكي توصيات
 االستراتيجي التخطيط وإدارة المالية، الشؤون إدارةل وثيق مع بشك واألمن السلم إدارة تعمل .د

 واألمن، السلم مجلس إلى تقرير وتقديم إعداد في البشرية وإدارة الشؤون اإلدارية وتنمية الموارد

  واألمن؛ السلم إدارة هيكلة إعادة عن
 األفريقي لالتحاد بعةالتا واألمن السالم إدارة هيكلة بإعادة المتعلقة الدراسة تسترشد أن ينبغي .ه

 االتحاد فعالية تعزيز إلى تهدف التي المؤسسي اإلصالح بشأن األفريقي االتحاد بقرارات

 .األفريقي

 التفاعل بين مجلس السلم واألمن وإدارات مفوضية االتحاد األفريقي ذات الصلة -شين

 وافق مجلس السلم واألمن على ما يلي: .55

 سفراء مع وحصرية منتظمة إحاطة جلسات واألمن مللسل األفريقي االتحاد مفوض سيعقد .أ

  واألمن؛ بالسلم تتعلق حساسة مسائل بشأن واألمن السلم مجلس
 إدارات من وغيرها السياسية الشؤون إدارة من فصلية إحاطات واألمن السلم مجلس يتلقى .ب

 .قياأفري في واألمن بالسلم المتصلة المسائل بشأن الصلة ذات األفريقي االتحاد مفوضية

  واألمن العامة السالم القضايا ثالثا:

 تنفيذ المنظومة األفريقية للسلم واألمن .51

 وافق مجلس السلم واألمن على ما يلي:
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تجري أمانة مجلس السلم واألمن دراسة حول تنفيذ المنظومة األفريقية للسلم واألمن وتقديم تقرير  .أ

 لينظر فيه مجلس السلم واألمن؛ 7112مع نهاية سبتمبر 

تعين إدراج اإلبالغ المنتظم عن تفعيل المنظومة األفريقية للسلم واألمن للمجلس في البرنامج ي .ب

 السنوي اإلرشادي ألنشطة مجلس السلم واألمن.

 تفعيل المنظومة األفريقية للحكم .54

 وافق مجلس السلم واألمن على ما يلي:

والديمقراطية والحكم في  يتم إدراج إحاطات من قبل إدارة الشؤون السياسية بشأن االنتخابات .أ

 البرنامج السنوي اإلرشادي ألنشطة مجلس السلم واألمن.
 

عالن لومي بشأن إطار استجابة منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي إزاء التغيير إلاالمتثال  .52

 غير الدستوري للحكومات

 وافق مجلس السلم واألمن على ما يلي:

ي تقديم معلومات مستكملة للمجلس عن تنفيذ مقرر مؤتمر يتعين على مكتب المستشار القانون .أ

االتحاد الذي يلزم اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية بتقديم معلومات مفصلة عن 

 " المتعلقة بإعالن لومي بشأن التغيير غير الدستوري للحكومات.االنتفاضات الشعبيةمفهوم "

 ت االتحاد األفريقي لمراقبة االنتخاباتمشاركة مجلس السلم واألمن في بعثا .52

 وافق مجلس السلم واألمن على ما يلي:

يتعين على إدارة الشؤون السياسية التابعة لالتحاد األفريقي تقديم جدول زمني سنوي لالنتخابات  .أ

 في أفريقيا إلى مجلس السلم واألمن؛
يم طرائق اختيار مراقبي/ راصدي يتعين على إدارة الشؤون السياسية التابعة لالتحاد األفريقي تقد .ب

االنتخابات في االحاد األفريقي ومعايير االتحاد األفريقي لتقييم نتائج االنتخابات إلى مجلس السلم 

 واألمن؛
ينبغي أن تتضمن قائمة مراقبي وراصدي االنتخابات لالتحاد األفريقي الذين يتم إيفادهم للدول  .ج

مجلس السلم واألمن يركزون خاصة على قضايا السلم األعضاء في االتحاد األفريقي أعضاء من 

 واألمن ذات الصلة باالنتخابات؛
يتعين على أمانة مجلس السلم واألمن إعداد قائمة لمشاركة أعضاء مجلس السلم واألمن في  .د

 مراقبة/ رصد االنتخابات ليوافق عليها المجلس.
 بخصوص إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات .52

 فق مجلس السلم واألمن على ما يلي:وا

يتعين على مفوضية االتحاد األفريقي إعداد تقرير عن مراجعة هيكلة سياسة إعادة اإلعمار  .أ

والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات بما في ذلك إنشاء مركز إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما 

 لينظر فيه مجلس السلم واألمن بعد النزاعات
مركز إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد  باستضافة المهتمة األعضاء ولللد ينبغي .ب

 أكتوبر بحلول المجلس إلى تقريرا تقدم وأن بموقعه المتعلقة بالمشاورات تعجل أن النزاعات

  ؛7112
 السلم مجلس بلجان ذات الصلة القضايا عن مرحليا تقريرا السلم واألمن إدارة تقدم أن ينبغي .ج

 وجمهورية بورونديفي  بإعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات لمعنيةا واألمن

 .السودان وجنوب الديمقراطية الكونغو
 األفريقيين للوسطاء بيانات قاعدة وإعداد األفريقي االتحاد وسطاء تدريب .52

 وافق مجلس السلم واألمن على ما يلي:
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 منعجهود و الوقائية الدبلوماسية تعزيز أجل من قييناألفري الوسطاء لتدريب األولوية إيالء ينبغي .أ

 أفريقيا؛ في الصراعات نشوب
 ،والمصالحة للوساطة نشرهم سيتم الذين األفراد مستوى على ومقاييس معايير وضع ينبغي .ب

 الجنسين؛ مسائل مراعاة المعايير تشمل أن وينبغي
  متخصصون يديرها للوسطاء وقامة األفريقي االتحاد في الوساطة لدعم وحدة إنشاء وينبغي .ج
 أجل من األفريقي االتحاد مفوضية في األفريقي االتحاد وسطاءل وقائمة بيانات قاعدة إنشاء ينبغي .د

 .القارة أنحاء جميع في الصراع حاالت في وتعيينهم األفريقيين الوسطاء اختيار عملية تسهيل
 اإلنسانية األنشطة واألمن في تنفيذ السلم مجلس كفاءة .51

 مجلس السلم واألمن على ما يلي:وافق 

من بروتوكول مجلس السلم  11)و( و 4للمادتين  وفقا اإلنسانية األنشطة تنفيذ في كفاءته تحسين  .أ

 واألمن؛
 هذا وفي. اإلنسانية الحاالت حدة من للتخفيف المالية المساهمات بشأن توصيات المجلس أن يقدم .ب

 قبل من اإلنسانية المساعدة لتقديم توجيهية ئمباد بوضع السياسية الشؤون إدارة تقوم الصدد،

 .واألمن السلم لمجلس وإتاحتها االتحاد
 ومراقبتها وقيادتها السلم لدعم األفريقي االتحاد عمليات لوالية التوجيهية المبادئ .12

 وافق مجلس السلم واألمن على ما يلي:

 عمليات والية لوضع وجيهيةتال مبادئال إلعداد التخصصات متعددة لجنة إنشاء إلى الحاجة بشأن  .أ

 بتنظيم واألمن السلم مجلس أمانة المجلس كلفومراقبتها،  وقيادتها مالسل دعملاألفريقي  التحادا

 مجلس إلى تقرير تقديمو ،7112 سبتمبر 11 بحلول التخصصات متعددةال للجنة عمل ورشة

 .واألمن السلم
 ميزانية مجلس السلم واألمن .12

 لى ما يلي:وافق مجلس السلم واألمن ع

 التمويل ذلك في بما مفصلة، مشروحة ميزانية واألمن السلم مجلس أمانة تقدم أن ينبغي  .أ

  ؛7112 مايو 11 بحلول التنفيذ مستويات اإلبالغ بشأن عن فضال الشركاء، قبل من المخصص
 لسنة واألمن السلم مجلس ميزانية على بشكل عاجل واألمن السلم مجلس أمانة تعمل أن ينبغي .ب

 بشأن تنسيقلمراقبة العامة والل الفرعية اللجنة إلى تقديمها قبل المجلس على تعرضها وأن 7114

 .فيها للنظر التابعة للجنة الممثلين الدائمين واإلدارية والمالية الميزانية مسائلال

 رابعا. الخاتمة

 لمجاملته اندا،رو جمهورية رئيس كاجامي، بول السيد سعادةل تقديره عن واألمن السلم مجلس أعرب .17

 .مةيالحك هكلمات وعلى المجلس، ألعضاء

 لدى أوغندا لجمهورية الدائم والممثل السفير كاتندي،. س مولشكر سعادة السيد  ذلك، عالوة على .11

 الحار الترحيب وعلى ،الخلوة استضافتها على وشعبها رواندا جمهورية حكومة ،األفريقي االتحاد

 االتحاد مفوضية من المشاركينو واألمن السلم مجلس اءألعض ضيافةولما أبدوه من كرم ال

 .األفريقي

 .7102مايو  5الي، رواندا في جكي
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 مقرر

 بشأن تقرير مجلس السلم واألمن 

 عن أنشطته وحالة السلم واألمن في أفريقيا

 XXIX/4(AU/ASSEMBLY(الوثيقة 
 

 :ؤتمرإن الم

 حالة السلم واألمن في أفريقيا؛بتقرير مجلس السلم واألمن عن أنشطته ويحيط علما  .2

بمجلس السلم واألمن، والمفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية/ واآلليات اإلقليمية يشيد  .1

لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها، اللتزامها وجهودها نحو تحقيق السلم واالستقرار واألمن 

بالجهود المكثفة التي بذلها رئيس  ريحيط المؤتمر علما مع التقديفي أفريقيا. وفي هذا الصدد، 

 المفوضية دعما لعمليات السالم داخل القارة؛

 ويرحب. االتحادية الصومال لجمهورية رئيسا النتخابه محمد هللا عبد محمد الرئيس يهنئ .3

 تواجه تزال ال التي بالتحديات االعتراف مع الصومال في المحرز المستمر بالتقدم المؤتمر

 الدولي والمجتمع األفريقي االتحاد في األعضاء للدولتأكيد مجددا نداءه  تمرويؤكد المؤ. البلد

 االتحاد وبعثة للصومال واللوجستي والمالي السياسي دعمها وتكثيف لمواصلة األوسع

 أجل من سيما وال في البلد، الكامل من االستقرار للتمكين )أميسوم( الصومال في األفريقي

 مجلس ببيان المؤتمر يذكرو. القومي األمن هيكل من تفعيل األمني الذي سيمكن اإلصالح

 أن إلى المتحدة لألمم التابع األمن مجلس يدعو الذي 1022 سبتمبر 2 بتاريخ واألمن السلم

 على المفروض األسلحة استيراد حظر رفع في ،(1021) 1144 قراره بعد إصدار ينظر،

 عن المؤتمر ويعرب. الصومالية األمنية تالمؤسسا بناء في حاسما جانبا باعتباره الصومال،

 في واالستقرار واألمن السلم على الشباب حركة ال تزال تشكله الذي التهديد إزاء قلقه

 المدنيين على الشباب حركة تشنها التي اإلرهابية الهجمات بشدة أخرى مرة ويدين الصومال،

 عودة إزاء قلقه عن المؤتمر يعرب كما. الصومالية والقوات األفريقي االتحاد وبعثة األبرياء

 الدوليين والشركاء األفريقي االتحاد ،المؤتمر ويدعو. الصومال سواحل في القرصنة أنشطة

 لندن، مؤتمر في عليه المتفق النحو على األمني، الميثاق تنفيذ آلية خالل من دعمهم تنسيق إلى

 الرامية، المشتركة الجهود تأثير من قدر أقصى تحقيق بهدف ،1027 مايو 22 في عقد الذي

 يرحب الغاية، لهذه وتحقيقا. الصومالية الوطني األمن قوات إلى دعم، الخصوص وجه على

 تكون أن ينبغي التي والصومال األفريقي االتحاد بين المشتركة العمل فرقة بإنشاء المؤتمر

 الوضع إزاء قلقه بالغ عن المؤتمر ويعرب. الشركاء من المقدم الدعم لتنسيق قناة أفضل

 معالجة في الدعم زيادة الدولي المجتمع ويناشد الصومال في السائد المتردي اإلنساني

 المتضرر؛ الصومالي الشعب يحتاجها التي المساعدة

 ،أخرى مرة ويدعو السودان، جنوب في الوضع تدهور استمرار إزاء العميق قلقه عن يعرب .4

 المعاناة إنهاء نحو مسؤوليتهم إلى مستوى رتقاءواال القيادة إظهار إلى السودان جنوب أطراف

 كير سلفا الرئيس قبل من الوطني الحوار مبادرة بإطالق المؤتمر ويرحب. لشعبهم الطويلة

وشموليتها  استقالليتها ضمان على السودان جنوب في المصلحة أصحاب ويحث مايارديت،

 السابق الرئيس السودان، لجنوب األفريقي لالتحاد السامي بالممثل المؤتمر ويشيد. وحيادها

 التصدي على السودان جنوب في المصلحة أصحاب لمساعدة جهوده في كوناري، عمر ألفا

 األفريقي االتحاد عليه اتفق ما نحو على البناءة، المشاركة خالل من للتحديات الماثلة أمامهم،

 على ويشدد ،1027 يناير 12 اجتماع في المشتركة للتنمية الحكومية والهيئة المتحدة واألمم



ASSEMBLY/AU/DRAFT/DEC.3 (XXIX) 

Page 2 

 مقررات المؤتمر ويجيز. الثالث المؤسسات قبل من الرسمية المشاركة استمرار إلى الحاجة

 يونيو 21 للهيئة الحكومية المشتركة للتنمية المنعقدة في والثالثين الحادية االستثنائية القمة

 يشيد الصدد، هذا وفي. المستوى الرفيع السالم تنشيط منتدى التعجيل بعقد سيما وال ،1027

 جنوب في للتحديات التصدي في أوغندا وحكومة موسيفيني يويري الرئيس بجهود المؤتمر

 واالشتراك أسلحتهم إلقاء إلى المسلحة والجماعات الحكومية المؤتمر القوات ويدعو. السودان

 جنوب ايواجهه التي للتحديات الجذرية األسباب معالجة إلى تهدف بناءة سياسية عملية في

 المجتمع ويحث السودان، جنوب في اإلنساني الوضع إزاء قلقه لمؤتمر عنا ويعرب. السودان

. المجاورة والبلدان السودان جنوب في المحتاجين إلى الالزمة المساعدة تقديم على الدولي

 لتحرير الشعبية والحركة الوطنية للوحدة االنتقالية المؤتمر الحكومة يدعو الصدد، هذا وفي

 الصارم التقيد إلى المسلحة الجماعات وجميع السودان لتحرير الشعبي الجيش - السودان

 وتسهيل تهيئة بهدف وعمال اإلغاثة اإلنسانية بوكاالت يتعلق فيما الدولي اإلنساني بالقانون

 المحتاجين؛ للسكان وتسليمها اإلنسانية المساعدة إلى الوصول

 نتائج عن فضال دارفور، في واألمني السياسي لوضعا في لوحظ الذي الكبير بالتحسن يرحب .1

 مواصلة على السودانية السلطات ويحث جديدة، وطنية وحدة حكومة وتشكيل الوطني الحوار

 المشترك االستراتيجي االستعراض تقرير بتوصيات علما المؤتمر ويحيط. للتوعية جهودها

 وإعادة المشتركة العملية قوات سحابان بشأن المقدم المتحدة واألمم األفريقي االتحاد بين

 يتعرض أال لضمان وسلسة، تدريجية بطريقة العملية تنفيذ ضرورة على ويشدد تشكيلها،

 الالزم الدعم بتقديم الدولي المجتمع قيام ضرورة المؤتمر على ويؤكد. للخطر المدنيون السكان

 وال دارفور، في الصراع هاءانت بعد اإلعمار إعادة إلى الرامية جهودها في السودان لحكومة

. دارفور في المتحدة واألمم األفريقي لالتحاد المشتركة العملية ستخليها التي المناطق في سيما

 بالفعل المتحدة الواليات اتخذتها التي بالخطوات علما المؤتمر يحيط الخصوص، وجه وعلى

 يوليو 21 بحلول بالكامل رفعها إلى ويتطلع السودان، على المفروضة العقوبات نظام لتخفيف

 األفريقي لالتحاد التابع المستوى الرفيع التنفيذ بفريق المؤتمر يشيد ذلك، على وعالوة. 1027

 لمختلف سلمية حلول إلى التوصل على السودانيين مساعدة أجل من الدؤوبة جهوده على

 المراحل في للمساعدة شاملة عملية تعزيز مواصلة على ويشجعه التحديات التي يواجهونها،

 دون المشاركة، على المسلحة الحركات جميع بقوة المؤتمر ويحث. السالم عملية من المقبلة

 المفاوضات؛ عملية في التأخير، من مزيد

 المشتركة اآللية تفعيل بشأن اتفاقات إلى للتوصل السودان وجنوب السودان بحكومتي يشيد .2

 للجنة عاجل اجتماع عقد إلى المؤتمر يدعو الصدد، هذا وفي. للتحقق من الحدود ورصدها

 فيما سيما ال الدولتين، بين العالقة المسائل لمعالجة مسبقة، شروط دون المشتركة، األمنية

 وجنوب السودان المؤتمر ويحث. والتحقق منها الحدود لرصد المشتركة اآللية بإنشاء يتعلق

 المسائل لمعالجة المشتركة واألمنية السياسية لآللية انتظاما أكثر اجتماعات عقد على السودان

 البلدين؛ بين العالقة

 سيما ال أبيي وأمنها، منطقة إدارة بشأن 1022 يونيو 10 التفاق العاجل التنفيذ إلى يدعو .7

 في أبيي المؤقتة األمنية المتحدة األمم المؤتمر بقوة ويشيد. والشرطة واإلدارة المجلس إنشاء

 المنطقة؛ في واألمن السلم الحفاظ على في لمساهمتها

 ويشجع. الحدودي نزاعهما في النفس ضبط إلى ممارسة وإرتريا جيبوتي من كال يدعو .2

 العالقات تطبيع أجل من جهوده مواصلة على البلدين، من بدعم المفوضية، رئيس المؤتمر

 وإرتريا؛ جيبوتي بين الجوار وحسن

 الدولتين ويدعو الغربية، ءالصحرا في للنزاع دائم حل إيجاد على من جديد عزمه يؤكد .2

 إجراء إلى الديمقراطية، الصحراوية العربية والجمهورية المغربية المملكة العضوين،
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 لالتحاد ليشمل أجهزة صنع السياسة الالزم التعاون نطاق وتوسيع وجادة مباشرة محادثات

 المؤتمر يرحبو. الغربية في الصحراء األفريقي لالتحاد السامي األفريقي والمفوضية والممثل

جديدتين  وروح التفاوض بدينامية عملية بإعادة إطالق المتحدة لألمم العام األمين بالتزام

 الوصول بهدف الطرفين بين مسبقة شروط ودون نية بحسن المفاوضات استئناف إلى تؤديان

 مع تماشيا المصير لتقرير الغربية الصحراء لشعب استفتاء على إجراء ينص دائم إلى حل

 األفريقية؛ الوحدة األفريقي/ منظمة االتحاد ومقررات الصلة ذات المتحدة األمم اراتقر

 يحثو. ليبيا في األمني والوضع السياسي المأزق استمرار إزاء قلقه مجددا عن يعرب .20

 ليبيا اتفاق إعادة تعديل بغية الحالية السياسية خالفاتها على تجاوز الليبية األطراف المؤتمر

 إلجراء المواتية الظروف تهيئ بطريقة مبكر وقت في تنفيذه يتسنى لكي وافقبالت السياسي

المؤتمر  يشيد. ليبيا في والمصالحة المستدام السلم من أجل إحالل بين الجميع شامل حوار

 ساسو فخامة السيد دينيس برئاسة المعنية بليبيا، المستوى االتحاد األفريقي الرفيعة بلجنة

 ليبيا، إلى األفريقي من االتحاد وزاري وفد بها قام التي بالزيارة رحبوي الكونغو، من نغيسو

 عن جهود فضال المجاورة الدول المؤتمر أيضا بجهود يشيدو .واألمن السلم مفوض شمل

 واألمم كيكويتي لتنزانيا جاكايا السابق والرئيس ليبيا في األفريقي لالتحاد السامي الممثل

 الليبية؛ لألزمة دائم حل عن البحث في اصلةالمتو مشاركتهم على المتحدة،

 تزال ال التي المكاسب على الحفاظ أجل من العمل الكونغولية األطراف الفاعلة جميع يناشد .22

 التنفيذ سيما ال الديمقراطية، الكونغو جمهورية في واالستقرار السلم سبيل تحقيق في هشة

 وفي .1027 ديسمبر في انتخابات متنظي بهدف ،1022 ديسمبر 32 التفاق والتوافقي الفعلي

 ذلك في بما اآلن، حتى المفوضية رئيس اتخذها التي بالمبادرات المؤتمر يرحب الصدد، هذا

 عن ممثلين ضمت واألمن السلم مفوض بقيادة كينشاسا إلى مايو 30 و 12 في يومي بعثة إيفاد

 الجنوب ومجموعة تنمية المعني بمنطقة البحيرات الكبرى الدولي المتحدة والمؤتمر األمم

 الديمقراطية الكونغو لجمهورية والتعاون واألمن السلم إلطار الضامنة والمؤسسات األفريقي،

 جمهورية بحكومة المؤتمر ويشيد .أبابا أديس في 1023 فبراير 14 في الموقع والمنطقة

 الحكومة، يةميزان عن طريق االنتخابية العملية تمويل بضمان لقرارها الديمقراطية الكونغو

 وتنظيم االنتخابية العملية المستقلة إلجراء الوطنية االنتخابية للجنة الالزمة الموارد وإتاحة

 لمتابعة الوطني المجلس وأعضاء رئيس إلى التعجيل بتعيين المؤتمر ويدعو. االنتخابات

 الحالة ءإزا قلقه بالغ عن المؤتمر ويعرب. لالنتخابات الزمني الجدول وضع أجل من االتفاق

 جميع اتخاذ ضرورة على المؤتمر ويشدد. كاساي مقاطعة في السائدة واإلنسانية األمنية

 الكونغو جمهورية في االستقرار تحقيق وعملية التعاون تنشيط إلعادة الالزمة الخطوات

 المساهمة والبلدان المتحدة األمم المؤتمر ويدعو. اإلطاري لالتفاق وفقا والمنطقة الديمقراطية

 الديمقراطية، الكونغو جمهورية في االستقرار لتحقيق المتحدة األمم منظمة بعثة في بقوات

المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات  في األعضاء والدول اإلطاري، االتفاق وضامني

 الغرض؛ لهذا كامل الدعم الالزم لتقديم األفريقي الجنوب ومجموعة تنمية الكبرى

 حوار اإلسراع بإطالق خالل من بوروندي في لألزمة سلمي بإيجاد حل التزامه تأكيد يعيد .21

 قيادة وتحت األفريقي، االتحاد من بدعم أفريقيا، شرق مجموعة برعاية البورونديين بين شامل

تنزانيا  رئيس موسيفيني وميسره، .ك أوغندا يويري رئيس أفريقيا، شرق مجموعة وسيط

 ودون بنشاط المشاركة البورونديين المصلحة أصحاب عجمي من ويطلب مكابا، بنيامين السابق

 الالزمة الخطوات جميع التخاذ البوروندية السلطات المؤتمر يدعوو .العملية هذه في شروط

 أصحاب جميع بمشاركة الدستور، لتنقيح الجارية العملية بشأن للتوصل إلى أوسع توافق ممكن

 من جديد يؤكد المؤتمر الصدد، هذا يف. 1000 أروشا في اتفاق واستنادا إلى المصلحة

 إلى الرامية الجهود في للمساعدة الدول لرؤساء المستوى الرفيع األفريقي االتحاد وفد استعداد

 التفاهم مذكرة على السريع التوقيع إلى المؤتمر يدعوو .بوروندي في لألزمة دائم حل إيجاد

 األفريقي؛ لالتحاد ريينالعسك والخبراء اإلنسان حقوق مراقبي بأنشطة المتعلقة
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 ويدين بشدةإزاء تدهور الوضع األمني في جمهورية أفريقيا الوسطى  يعرب عن بالغ قلقه .23

الهجمات ضد المدنيين وقوات بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار 

نشطة لزعزعة من أ الجماعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، فضال عما تقوم به

منها أن تلتزم بحزم ببرامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وعملية  ويطلباالستقرار، 

دعمه الكامل للمبادرة األفريقية للسالم  مجدداالمؤتمر ويؤكد إحالل السالم في البلد. 

جميع أصحاب المصلحة في وسط أفريقيا  ويدعووالمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، 

المؤتمر بتوقيع اتفاقية بين  ويرحباألمم المتحدة والشركاء اآلخرين إلى دعم هذه العملية. و

، بما في ذلك وقف إطالق النار على نطاق 1027يونيو  22الجماعات المسلحة في روما في 

المؤتمر الدول األعضاء والشركاء على  ويحثالبلد، في إطار تيسير مجتمع سانت إيجيديو. 

دة مساعدتهم لجمهورية أفريقيا الوسطى واإلسهام في جهود إعادة اإلعمار مواصلة وزيا

 وتحقيق االستقرار في مرحلة ما بعد النزاع في البلد؛

بيساو إلى احترام وتنفيذ اتفاقية كوناكري  -جميع األطراف السياسية الفاعلة في غينيا يدعو .24

تناع عن القيام بأعمال أو جميع الجهات الفاعلة على االم ويحثدون مزيد من التأخير، 

المؤتمر بالمجموعة  ويشيدتصريحات يمكن أن تصعد من التوتر وتحرض على العنف. 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا )اإليكواس( على جهودها المتواصلة من أجل تحقيق السالم 

 بيساو؛ -واالستقرار الدائمين في غينيا

صلة العمل معا من أجل توطيد السالم في جميع أصحاب المصلحة الليبيريين على موا يشجع .21

بلدهم، وال سيما من خالل تهيئة الظروف المواتية إلجراء انتخابات سلمية وحرة وشفافة، 

 بدعم من اإلقليم، من خالل المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، والمجتمع الدولي ككل؛

بقاء قوات الدفاع واألمن  ةويؤكد من جديد على ضرورالتمرد في كوت ديفوار  يدين بشدة  .22

دعمه للحكومة في جهودها  من جديدالمؤتمر  ويؤكدبصرامة خاضعة للسلطات المدنية. 

الرامية إلى توطيد عملية المصالحة التي ستمكن من تعزيز السالم واالستقرار في البلد بغية 

 الحفاظ على النمو االقتصادي المرتفع لصالح الشعب اإليفواري؛

ت الجديدة في جامبيا والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا لجهودهما بالسلطا يشيد .27

المشتركة الرامية إلى تعزيز السالم الدائم واالستقرار واالنتعاش االقتصادي واالجتماعي في 

دعم االتحاد  تأكيدالمؤتمر  ويعيدعلى مواصلة السير على هذا الطريق.  ويشجعهماالبلد 

تحقيق االستقرار وإعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد األزمة في األفريقي الكامل لعملية 

الدول األعضاء، التي لديها إمكانيات، إعارة الخبراء في إصالح القطاع األمني  ويدعوجامبيا 

المؤتمر  ويشيدلمجلس السلم واألمن.  224والعدالة والتنمية، تمشيا مع قرار االجتماع الـ 

 ده بعثة رفيعة المستوى لتقييم االحتياجات في جامبيا؛برئيس المفوضية إليفا

جميع األطراف في مالي على مضاعفة جهودها من أجل التغلب على  يحث مرة أخرى .22

التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاقية السالم والمصالحة في مالي، وهو اإلطار الوحيد الذي يمّكن 

المؤتمر بالتقدم المحرز  يرحبهذا الصدد، من تحقيق السالم الدائم والمصالحة في مالي. وفي 

 ويعيدخالل هذه الفترة، وال سيما إنشاء السلطات المؤقتة وعقد مؤتمر المصالحة الوطنية. 

للهجمات اإلرهابية البشعة ضد السكان المدنيين، والقوات المالية  تأكيد إدانته القويةالمؤتمر 

ة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي، والدولية التابعة لبعثة األمم المتحدة المتكامل

المؤتمر بالمبادرة التي اتخذتها مجموعة البلدان الخمسة في منطقة  ويرحبوعملية برخان. 

الساحل في الوقت المناسب، وهي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، مما أدى 

المؤتمر  كما يرحبفي منطقة الساحل. إلى إنشاء القوة المشتركة لمجموعة البلدان الخمس 

( بشأن نشر القوة المشتركة 1027) 1312باعتماد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار 

لالتحاد األوروبي لتقديمه الدعم المالي لمبادرة  ويعرب عن تقديرهلمجموعة الدول الخمس، 
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مفوضية أن ينظم، في أقرب المؤتمر إلى ال ويطلبمجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل. 

وقت ممكن، اجتماعا للبلدان األعضاء في عملية نواكشوط لمناقشة دعمها لمبادرة البلدان 

 الخمسة في منطقة الساحل، في إطار استراتيجية االتحاد األفريقي لمنطقة الساحل؛

 زال يشكل أحد أخطر التهديدات للسالم واألمن واالستقرارال يعلى أن اإلرهاب  يشدد .22

أن الجماعات  ويالحظوالتنمية في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي وفي األقاليم، 

تواصل نشاطها في  مما يسمى بالدولة اإلسالميةاإلرهابية المنتسبة إلى القاعدة وغيرها 

ال  هأن من جديدويؤكد المؤتمر . الصومال وفي ليبيا وفي حوض بحيرة تشاد ومنطقة الساحل

العابرة العنيف والجريمة المنظمة شدد والتطرف جاح في مكافحة اإلرهاب والتالنيمكن تحقيق 

يؤكد المؤتمر وفي هذا الصدد، . لوطنية إال بالتعاون والتضامن والعمل الجماعيللحدود ا

قيام الدول األعضاء بتنفيذ الصكوك األفريقية والدولية ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب  ضرورة

عاون القائمة، وال سيما المركز األفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة واالستفادة من أطر الت

المنظمة األفريقية للتعاون بين و واألمن، المخابرات األفريقية ألجهزة اللجنةباإلرهاب، و

ين ينبغي تأهمية دور عمليتي نواكشوط وجيبوتي الل المؤتمر على يشددو ة.أجهزة الشرط

لكامل في الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق في الكي تضطلعا بدورهما تعزيزهما 

 مكافحة اإلرهاب؛مجال 

المشتركة المتعددة الجنسيات التابعة للدول األعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد،  بالقوة يشيد .10

ن، للتقدم الكبير المحرز يوهي نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، باإلضافة إلى جمهورية بن

بدعم من  اعلى مواصلة جهوده اشجعهيو، بوكو حرام اإلرهابيةجماعة  دالحرب ضفي 

في شمال  الوضع اإلنسانيإزاء  عن قلقهويعرب المؤتمر  .االتحاد األفريقي والمجتمع الدولي

بما  ،المجتمع الدولي تقديم المساعدة الالزمة يناشدوالوضع األمني، عن  شرق نيجيريا الناجم

 مع التقدير يالحظ المؤتمر وعالوة على ذلك،. ضررين في المنطقةيتناسب مع احتياجات المت

أنه بفضل جهود مبادرة التعاون اإلقليمي للقضاء على جيش الرب للمقاومة، وال سيما 

لم يعد جيش الرب للمقاومة يشكل  المتمثل في فرقة العمل المشتركة،عنصرها العسكري 

بلدان المنطقة على المؤتمر  يهنئالصدد، وفي هذا . لدول المنطقة تهديدا عسكريا مباشرا

 لكي ال يقوضبذل كل ما في وسعها  شدد على ضرورةيوإسهامها القيم في هذا الجهد، 

الدول األعضاء المؤتمر  يناشد. وانسحاب القوات األوغندية واألمريكية المكاسب التي تحققت

اصلة إجراءاتها ضد جيش موب مبادرة التعاون اإلقليمي القضاء على جيش الرب للمقاومةفي 

 الرب للمقاومة، بدعم من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي واألمم المتحدة وشركائها؛

 ، بالتآزر معوتفعيل المنظومة األفريقية للسلم واألمن بالتقدم المحرز في تنفيذ عترفي .12

اآلليات  المؤتمر المجموعات االقتصادية اإلقليمية/ شجعيالمنظومة األفريقية للحكم. و

والشركاء  األوروبي االتحاد األفريقي بدعم من األمم المتحدة، واالتحادمفوضية اإلقليمية، و

متابعة الجهود الرامية إلى ضمان التشغيل الكامل على ، ومشاركة المجتمع المدني، اآلخرين

ط يحي. ومجلس السلم واألمنالمنظومة األفريقية للسلم واألمن تحت قيادة  لجميع مكونات

وال سيما استعراض ، بالقوة األفريقية الجاهزةبالخطوات المتخذة فيما يتعلق  المؤتمر علما

إلى  المؤتمر تطلعيو. ها المناطقعن والتحقق المقبل من التعهدات التي أعلنتمبدئها العسكري 

 يضاالمؤتمر علما أحيط يو. بالكاميرون ،في دواالالقارية للقاعدة اللوجستية  عاجلاالفتتاح ال

باألنشطة المضطلع بها في سياق القدرة األفريقية لالستجابة الفورية لألزمات، وال سيما فيما 

 ؛1022مع إعالن لواندا الصادر في ديسمبر  الجاهزية، تمشيايتعلق بحالة 

ء األولوية يالالدول األعضاء إلى إ/ اآلليات اإلقليمية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية يدعو  .11

بمبادرة  تجديد التزاماتهاو في فترة ما بعد النزاع، والتنمية إعادة اإلعمارياسة لتنفيذ س

ن تقديره المؤتمر ع عربوي. التضامن األفريقياعتبارها أولوية في إطار التضامن األفريقي، و
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في االتحاد األفريقي  نشطةإلى مواصلة وتكثيف دعمهم أل دعوهميو، االتحاد األفريقي لشركاء

 .في فترة ما بعد النزاع عمار والتنميةإلا مجال إعادة

تشجيع إلى ، المنظومة األفريقية للسلم واألمنفي إطار  ألفريقيا، الماسة يعيد تأكيد الحاجة .13

المؤتمر  يحث وفي هذا الصدد،نزاعات. وتعزيز عملها في مجال منع األزمات ومنع نشوب ال

تقوم، بالتعاون الوثيق مع األمم على أن المفوضية الحكماء و هيئةم واألمن ولمجلس الس

اعات، فيما نزالمتحدة والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة، بمضاعفة الجهود لمنع نشوب ال

وال سيما فيما  / اآلليات اإلقليمية،عات االقتصادية اإلقليميةمجمويتعلق بالدول األعضاء وال

يا مع األحكام ذات الصلة من يتعلق بالنزاع والعنف المتصلين باالنتخابات في القارة، تمش

البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم واألمن والميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات 

 والحكم؛

االتحاد  فيما يتعلق بصندوق مقرراتهبالخطوات المتخذة لتنفيذ  مع االرتياح يحيط علما .14

سيما هياكل  السلم واألمن، وال سمجلل 222الـاالجتماع المؤتمر بيان  يقراألفريقي للسالم. و

 كلعلی أساس  ،لتي ستقدموكذلك نطاق العمليات ا الم،الس اإلدارة ومعايير األهلية لصندوق

ألمم المتحدة والتمويل الالحق من خالل موافقة مجلس األمن التابع لحالة علی حدة، ل

 مساهماتهاسددت لدول األعضاء التي عن شكره ل المؤتمر يعرب. وغير المقررة مساهماتال

في على القيام بذلك  بعدمساهماتها الدول التي لم تسدد  يحثوالسنوية في صندوق السالم، 

الممثل السامي لصندوق السالم وتمويل االتحاد، الدكتور المؤتمر ب يشيد. وأقرب وقت ممكن

 ألفريقي؛دونالد كابيروكا، على جهوده الدؤوبة من أجل تنفيذ صندوق السالم التابع لالتحاد ا

 مم المتحدة بشأنواأل على إطار االتحاد األفريقي ،1027أبريل  22، في بالتوقيع يرحب .11

، بما في ذلك من خالل المفوضيةرئيس  ويشجعم واألمن، لفي مجال السالشراكة المعززة 

ممثله السامي لصندوق السالم وتمويل االتحاد، الدكتور دونالد كابيروكا، لمواصلة إشراك 

متحدة في تقديم دعم أكبر لجهود السالم لالتحاد األفريقي، تمشيا مع الفصل الثامن من األمم ال

قدما في المفوضية المضي رئيس من  المؤتمر يطلبوفي هذا الصدد،  .ميثاق األمم المتحدة

 قرار موضوعي من مجلس األمن التابع لألمم المتحدةإصدار المشاركة السياسية من أجل 

عتمدة أو الماالتحاد األفريقي  مقررة لدعم بعثاتمساهمات الن استخدام البشأ، 1027عام  خالل

 ؛1027عام المرخصة لها ل

وهي مصر  مجموعة الدول األفريقية الثالث األعضاء في مجلس األمن الدولي،بالتزام  يرحب .12

 مسلبشأن قضايا ال شتركةوإثيوبيا والسنغال بمواصلة تعزيز المصالح والمواقف األفريقية الم

خلوات وهران بما يتماشى مع استنتاجات ، هاواألمن داخل مجلس األمن الدولي والدفاع عن

على مصر وإثيوبيا لتقديمهما معلومات محدثة إلى مجلس المؤتمر  ويثنيالرفيعة المستوى. 

مجموعة الدول األفريقية الثالثة األعضاء في مجلس األمن الدولي  السلم واألمن بشأن أنشطة

أفريقيين عضوين وغينيا االستوائية النتخابهما كبكوت ديفوار  المؤتمر يهنئ. 1027منذ يناير 

في تعزيز  اإلى مساهماتهم تطلعيو 1022/1022 لألمم المتحدة للفترةالتابع في مجلس األمن 

 مقرر المصالح المشتركة لالتحاد األفريقي واهتماماته في مجلس األمن الدولي، تمشيا مع

 ؛1022في يناير الصادر فريقي االتحاد األ مؤتمر

مجلس السلم واألمن بشأن تنفيذ نتائج الخلوات المتعاقبة لمجلس  خلوةعلى استنتاجات  يوافق .17

 3في الفترة من نعقدة ، الم2016إلى  1007ذات الصلة من  مقررات االعتمادالسلم واألمن و

 .الي، روانداجفي كي 1027مايو  1إلى 
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