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  Assembly/AU/Dec.614(XXVII) مقررال

  ،رواندا ،اليجفي كي 7172يوليو  71-72عقودة في االفريقي الملمؤتمر االتحاد  72للدورة العادية الـ

 بشأن إنشاء صندوق خاص لالتحاد األفريقي لمنع ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا

 

 :المؤتمر إن

 ومكافحة منع جهود عن األفريقي االتحاد مفوضية قدمته الذي الموجز بالبيان علما يحيط .1

 .أفريقيا في العنيف والتطرف اإلرهاب

 منع حول األفريقية االتحاد/األفريقية الوحدة لمنظمة الصلة ذات والقرارات المقررات يستحضر .2

 االتحاد مواثيق أهمية على التأكيد يجدد السياق، هذا وفي أفريقيا، في ومكافحته اإلرهاب

 اإلرهاب؛ بمكافحة المتعلقة الدولية والمواثيق األفريقي

 القارة في باستمرار تنتشر التي العنيف والتطرف اإلرهاب آفة من البالغ قلقه عن يعرب  .3

 التي اإلرهابية األعمال لكافة الشديدة إدانته ويكرر خطيرة، عواقب من عليه يترتب ما مع

 السياق، هذا في .أغراضها كانت وأيا ارتكبت، وحيثما مرتكبوها كان أيا القارة في كبتتر

 من أخرى أنحاء وفي أفريقيا في اإلرهابية الهجمات ضحايا لجميع القلبية تعازيه عن يعرب

 العالم؛

 في العنيف والتطرف اإلرهاب ومكافحة لمنع األفريقي لالتحاد خاص صندوق إنشاء يقرر .4

 مفوضية من يطلب الصدد، هذا وفي. الطوعية المساهمات من تمويله يتم أن على أفريقيا

 عمله؛ سير آلية وكذلك لذلك الالزمة الطرق تحديد األفريقي االتحاد

 الدائمين الممثلين لجنة خالل من تقرير تقديم أيضا   األفريقي االتحاد مفوضية من يطلب .5

 2112 يناير في عقدها المقرر االتحاد لمؤتمر المقبلة العادية الدورة إلى التنفيذي، والمجلس

 .المقرر هذا تنفيذ في المحرز التقدم عن
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 صندوق الخاصللالنظام األساسي المنشئ 

 لالتحاد األفريقي لمنع ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا

 

 الدول األعضاء في االتحاد األفريقي،

 الذيتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول األفريقية، حول  AHG/Res.213(XXVIII)الى القرار  وايشير

في داكار، المعقودة  لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية 28ـالدورة العادية الاعتمدته 

 ؛1992 من العام يوليو  1يونيو حتى   22 السنغال، من

در الصا المشتركةاالفريقية  للعالقاتبشأن مدونة قواعد السلوك  AHG/Del.2(XXX) عالناإل ستحضرواي

 ،العاصمة في تونسالمعقودة منظمة الوحدة األفريقية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات  30ـالدورة العادية العن 

أشكال كافة مؤتمر من خالله الذي رفض الو، 1994من العام  يونيو  15حتى  13 تونس، في الفترة من

 ؛القائمة على الطائفية والقبلية واإلثنية والدينالتطرف واإلرهاب، بما في ذلك تلك 

 بشأن مكافحة دفع الفدية للجماعات اإلرهابية Assembly/AU/Dec.256(XIII)الى القرار  كما يشيروا

 ،ليبيا ،في سرت 2112يوليو  3الى  1لمؤتمر االتحاد المعقودة في الفترة من  13الذي اعتمدته الدورة العادية الـ

 14الذي اعتمدته الدورة العادية الـ بشأن منع وبمكافحة اإلرهاب Assembly/AU/Dec.311(XV)والقرار 

 الفقرةالى  كما يشيروا أيضاأوغندا.  ،في كمباال 2111يوليو  22الى  25لمؤتمر االتحاد المعقودة في الفترة من 

عن أنشطته ووضع تقرير مجلس السلم واألمن حول  Assembly/AU/Dec.536(XXIII)من القرار  22

 22الى  22لمؤتمر االتحاد المعقودة في الفترة من  23والذي اعتمدته الدورة العادية الـ السلم واألمن في أفريقيا

 ؛في مالبو، غينيا االستوائية 2114يونيو 

 ؛السلم واألمن واالستقرار في القارةعلى  خطورة التهديد الذي يشكله اإلرهاب والتطرف العنيف يدركوا

بأن إنشاء الصندوق الخاص لالتحاد األفريقي لمنع ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا منهم تسليما 

تمكينهم من ليمكن التنبؤ به للدول األعضاء الالزمة لتقديم تمويل نحو تعبئة الموارد المالية كبرى خطوة يمثل 

 ؛مستدامعلى نحو فعال وف في منع ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيم تلبية التزاماته

انها فتحقيق أهدافها في منع ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف، بأن لكي تتمكن الدول األعضاء من  واقرارا

 ي الوقت المناسب؛وصرفها فكفايتها وتخصيصها  من حيثومؤكدة سوف تحتاج إلى موارد مالية مستدامة 

إطار معياري محكم لمنع ومكافحة اإلرهاب وا وضعأن الدول األعضاء في االتحاد األفريقي قد  وإدراكا

ها أن شهدت لم يسبق لالدول التي حيث أن  جغرافياتنتشر هذا التهديد مع ذلك فإن رقعة والتطرف العنيف، ولكن 

 من قبل اإلرهابيين.ا استهدافهيتم  هجمات
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 (7البند )

 التعاريف

 النظام األساسي:في هذا 

 ؛رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقيمؤتمر  يعني  " المؤتمر"

 بموجب القانون التأسيسي؛منشأ يعني االتحاد األفريقي ال  " االتحاد االفريقي"

 ؛التحاد األفريقيمفوضية ا نيتع  " المفوضية"

 ؛مجلس التنفيذي لالتحاد اإلفريقياليعني  " المجلس التنفيذي"

الصندوق الخاص لالتحاد األفريقي لمنع ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف يعني  "  الصندوق"

 في أفريقيا؛

 ؛عني المجموعات االقتصادية اإلقليميةت" المجموعات االقتصادية اإلقليمية"

يعني النظام األساسي المنشئ للصندوق الخاص لالتحاد األفريقي لمنع ومكافحة  " النظام األساسي"

 ؛اإلرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا

 

 (7البند )

 هدافاأل

الهدف العام للصندوق الخاص لالتحاد األفريقي لمنع ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا  

هو تعبئة الموارد المالية من أجل توفير تمويل يمكن التنبؤ به لدعم جهود الدول األعضاء في مجال منع 

 والتطرف العنيف في أفريقيا.ومكافحة اإلرهاب 

الخيارات المتاحة للدول األعضاء لتحقيق تنفيذ سيعمل على توسيع على وجه التحديد، فإن صندوق  

األنشطة ذات األولوية لمنع ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف مع تعزيز قدرات الهيئات الوطنية ذات 

 الصلة.

 تتضمن:ألنشطة تان لالرئيسيتان الفئ

 و ؛ئ لتسهيل االستجابة السريعة لهجوم إرهابيارالط التشغيلي الدعم أ ( 

إلى تعزيز قدرات الوكاالت ذات الصلة الهادفة  وطنيةبااللتزامات ال األنشطة المتعلقة بالوفاء ب( 

 .وفقا لألولويات الوطنيةوالتطرف العنيف  والمجتمع المدني في منع ومكافحة اإلرهاب

 

 (3البند )

 مبادئال

ف والتطرف العني اإلرهابومكافحة  منعل األفريقي لالتحاد الخاص للصندوق األساسي المبدأ يقوم .1

منع ومكافحة لدعم  محددة أونواحي إما لاسهاماتها  البلدان المساهمةعلى أن تقدم في أفريقيا 
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 .بشكل عام اإلرهاب والتطرف العنيف

لدراسات وبحوث اإلرهاب )المركز ، بما في ذلك من خالل المركز األفريقي تكون المفوضية .2

 تنفيذ األنشطة الممولة.ة في المستفيدالدولة  عن دعمة األفريقي( مسؤول

 

 (4البند )

 عضويةال

 في الصندوق.تكون جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي عضوا  

 

 (5البند )

 موارد الصندوق

غير أن الصندوق قد  األعضاء.الدول من  الطوعيةمساهمات تم تأسيس الصندوق من خالل الي .1

 أيضا تمويل من الشركاء الدوليين.يتلقى 

 

 (2البند )

 استخدام الموارد

 ،  يمكن استخدام صندوق لدعم الدول األعضاء في المجاالت التالية:من بين جملة أمور أخري 

 بناء وتعزيز قدرات الوكاالت ذات الصلة؛ (1

 بمناهضة الخطاب االرهابي والمتطرف العنيف؛ تنفيذ األنشطة المتعلقة (2

 ؛مبادرات المجتمع المدني المتعلقة بمنع ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف (3

عمال اإلرهابية كما هو إنشاء الجرائم الجنائية والعقوبات لأل مراجعة القوانين الوطنية من أجل (4

وغيرها من  1222لعام  اإلرهابمحدد في اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية بشأن منع ومكافحة 

 الصكوك الدولية؛

 ؛ةعمال اإلرهابياألأراضيها كقاعدة لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ استخدام منع   (5

ف لتمكين الكشية والجوية والبحرية األرضالحدود  تطوير وتعزيز التعاون في مراقبة ورصد (2

 ؛أعمال إرهابية لحدود التي قد تساعد ارتكابة لبراعالعن األنشطة غير المشروعة 

تطوير آليات لتبادل المعلومات والخبرات في األعمال اإلرهابية وإقامة قواعد البيانات، وجمع  (2

 ؛اإلرهابية وتحليل المعلومات والبيانات عن العناصر والجماعات والحركات والمنظمات

تعزيز ين وذلك لتطوير وتعزيز التعاون بين الوكاالت واألجهزة األمنية المحلية المعنية والمواطن (8

 .مشاركة المجتمع المدني في منع ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف
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 (2البند )

 إدارة الموارد

 مية.البنك اإلفريقي للتنلدى تودع الموارد المالية للصندوق في حساب خاص يفتح لهذا الغرض  .1

 للنظم واللوائح الماليةوفقا  مكافحة اإلرهاب إلدارة الصندوقالصندوق الخاص ل جنةيتم إنشاء ل .2

 .مفوضيةلل

 أعضاء لجنة الصندوق الخاص لمكافحة اإلرهاب لمدة سنتين.يعمل  .3

 ينتخب أعضاء اللجنة من بين البلدان المساهمة. .4

 

 (1البند )

 إدارة الصندوق

وفقا للشروط واألوضاع الموارد  عن إدارة وصرفمسؤوالً  لبنك اإلفريقي للتنميةا يكون .1

 قبل لجنة الصندوق الخاص لمكافحة اإلرهاب.المنصوص عليها من 

قرارات بشأن استخدام الصندوق وتكون الاتخاذ بتقوم لجنة الصندوق الخاص لمكافحة اإلرهاب  .2

 مسؤولة عن ما يلي:

 اتخاذ قرارات بشأن صرف الصندوق؛ (1

 دعمها؛تلك التي يجب  والموافقة علىفي المشاريع النظر  (2

 الموافقة على صرف الصندوق.ضمان مبدأ التوزيع الجغرافي في  (3

 :ب عليهاويتوج العامة للصندوقتتولى إدارة السلم واألمن مهام األمانة  .3

 الصندوق؛ وضع مبادئ توجيهية بشأن كيفية إدارة (1

 إعداد خطة العمل السنوية والتي من شأنها نوجيه األنشطة المحددة التي سيتم تمويلها؛ (2

 طة المقترحة؛مسؤولية عقد لجنة الصندوق للنظر في األنش (3

 إدارة األموال الواردة وفقا للقواعد واللوائح المالية لالتحاد االفريقي؛ (4

 تقديم تقرير سنوي عن الوضع المالي للصندوق إلى لجنة الصندوق؛ (5

 ؛رفع تقارير فصلية مالية وسردية للجنة الصندوق (2

 ق.لجنة الصندووتقديم الحسابات المدققة إلى  ضمان المراجعة السنوية لحسابات الصندوق (2
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 (9البند )

 لغات العمل

 لك المعمول بها في االتحاد االفريقياللغات المعمول بها في اللجنة هي ت 

 

 (71البند )

 تعديالتال

يمكن تقديم مقترحات لتعديل هذا النظام األساسي من قبل أي دولة عضو في االتحاد، ويجوز تعديل من  

 األعضاء.خالل قرار األغلبية البسيطة للدول 

 

 (77البند )

 حيز النفاذ

 هذا النظام األساسي حيز النفاذ فور اعتماده من قبل الجمعيةيدخل   

 

 .2112...................... في الفترة  ...................... للمؤتمر المعقودة في ...................... د من قبل الدورة الـ معتم
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