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لفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي حول االجتماع العادي السابع لمجنة اعن التقرير 
 واألمنوالسالمة الدفاع 

 :أوال. مقدمة

والعشرين  الحاديةالتقرير الحالي بموجب المقرر الصادر عن الدورة العادية تقديم يتم  .1
القدرة  ، حول إنشاء 2013مايو  27و  26لمؤتمر االتحاد المنعقد في أديس أبابا يومي 

يعطي التقرير لمحة عن مناقشات الدورة العادية ألزمات. ل ةفوريالالستجابة ل األفريقية
في  أديس أباباالمنعقدة في  واألمن    والسالمةالسابعة لمجنة الفنية المتخصصة حول الدفاع 

السالمة  أجيزة، وكذلك االجتماعات التحضيرية لرؤساء األركان ورؤساء 2014يناير  14
 ء.من األفريقيين واجتماعات الخبرااألو 

 أجهزةثانيا. االجتماع التحضيري لمخبراء واالجتماع العاشر لرؤساء األركان ورؤساء 
 األمن و  السالمة

اجتماع المجنة الفنية المتخصصة حول الدفاع كان ليو أعاله، إتمت اإلشارة مثمما  .2
حضر . 2014يناير  11و 10يومي اجتماع تحضيري لمخبراء مسبوقا بواألمن، والسالمة 

اع ممثمو الدول األعضاء وكذلك ممثمو المجموعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات االجتم
دارتيا وتسويتيا. بحث االجتماع تقرير  الخبراء المستقمين فريق اإلقميمية لمنع النزاعات وا 

االنتشار، وترتيبات تنفيذ سرعة عمى قدرة الفريقية الجاىزة، بما في ذلك حول تقييم القوة األ
اعتمد االجتماع تقريرا  ومسائل أخرى ذات صمة.ألزمات ة لفوريلا الستجابةلفريقية القدرة األ

 عن أعمالو والتوصيات المتفق عمييا.
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تولى و . 2014يناير  12األمن في أجيزة السالمة و ُعقد اجتماع رؤساء األركان ورؤساء  .3
حول وجيات النظر  لاالجتماع مفوَّض السمم واألمن. تم خالل االجتماع تبادأعمال افتتاح 

التي  مداوالتالتوصياتيم عمى ضوء  اعتماد  كما تم تقرير االجتماع التحضيري لمخبراء
. اعتمد االجتماع النتائج المتعمقة بالقوة األفريقية التي أبديت خاللو مالحظاتالو جرت 

ة ريفو اللالستجابة األفريقية والقدرة االنتشار، عمى سرعة قدرة الالجاىزة، بما في ذلك 
 صمة. ومسائل أخرى ذات ، 2 قياوأماني أفري، ألزماتل

 واألمنالسالمة  والمجنة الفنية المتخصصة حول الدفاع  ثالثا.  اجتماع 

 14في واألمن األفريقيين والسالمة اجتمع وزراء الدفاع  ما تمت اإلشارة إليو أعاله،ك .4
الوضع استعراض الذي مكن من االجتماع  السمم واألمن ض. افتتح مفوَّ 2014يناير 

  ةفوريالالستجابة لة األفريقية در القتنفيذ طرق وكذلك الخبراء المستقمين فريق تقرير بخصوص 
 المرفق طيو.  اعتمد اإلعالنو  حث االجتماع أيضا مسائل أخرى ذات صمة. بألزماتل

  رابعا.  مالحظات

واألمن  والسالمةحول الدفاع المجنة الفنية المتخصصة تضمن اإلعالن الذي اعتمدتو  .5
 في ضوء السريع االنتشارعمى قدرة التوصيات ىامة حول تفعيل القوة األفريقية الجاىزة و 

. ألزماتل  ةفوريالالستجابة لة األفريقية در التقرير عن القكذلك الخبراء المستقمين و فريق تقرير 
 ةفوريال الستجابة لألفريقية ة ادر أبرز الوزراء عمى وجو الخصوص، ضرورة مواءمة مفاىيم الق

الستجابة لة األفريقية در القوتمكين زدواجية اللتفادي ا السريع االنتشارعمى قدرة المع ألزمات ل
 كما  .السريع االنتشار عمى قدرة العمى التعجيل بعممية إنشاء من المساعدة ألزمات ة لفوريال

مرحمة في  ألزمات عمى أنياة لفوريال الستجابةلاألفريقية درة النظر إلى القأكدوا عمى وجوب 
 .السريع االنتشارعمى قدرة ال، بما في ذلك تنفيذ خارطة الطريق وتفعيل القوة األفريقية الجاىزة

تنفيذ طرق عمل الستكمال أفرقة  ، بدعم من الدول األعضاء،تنشئوطمبوا من المفوضية أن 
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من و  االقتراحات التي تم تقديميا. ساسألزمات، عمى أل  ةفوريال الستجابة لة األفريقية در الق
اآلليات اإلقميمية  أن جميع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية/بدييي ال

اتفقوا أيضا عمى ضرورة  من ناحية أخرى،و  العمل المذكورة.أفرقة في مدعوة إلى المشاركة 
اآلليات اإلقميمية،  قميمية/والمفوضية والمجموعات االقتصادية اإل لدول األعضاءسعى اأن ت

وطمبوا من المفوضية متابعة المواعيد  الخبراء المستقمين.ريق فتوصيات لإلى التنفيذ السريع 
ن من اآل السريع االنتشارعمى قدرة ال، بما في ذلك لمتفعيل الكامل لمقوة األفريقية الجاىزة

أيضا عدة واألمن  المةوالسالمجنة الفنية المتخصصة حول الدفاع قدمت . 2015سنة حتى 
من وتمويل عمميات دعم السالم  2قيا القيام بتدريبات أماني أفرييشمل توصيات أخرى، بما 

  أفريقيا.قبل 

المفوضية، عمى تخذ ستو أوصى الوزراء مؤتمر االتحاد باعتماد اإلعالن المرفق طيو.  .6
 .العممية  متابعةبة الالزمة الكفيمجراءات اإلن ىذه المسألة، أأساس مقرر المؤتمر بش

- 
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 إعالن

نحن أعضاء المجنة الفنية المتخصصة حول الدفاع واألمن والسالمة التابعة لالتحاد    .1
يناير  14بابا، إثيوبيا، في ، المجتمعين في دورتنا العادية السابعة في أديس أاألفريقي
، لبحث ما [ASSEMBLY/AU/DEC.489(XXI)]في إطار تنفيذ مقرر مؤتمر االتحاد ، 2014
( تقرير مجموعة الخبراء المستقمين حول تقييم القوة األفريقية الجاىزة، بما في ذلك 1يمي: )

ة الفوري جابةستالتنفيذ القدرة األفريقية عمى اطرق ( 2االنتشار السريع؛ ) عمى قدرةال
 صمة.( مسائل أخرى ذات 3)ألزمات؛ ل

في إطار متابعة  اإلعالن المعتمد من قبل االجتماع العادي السادس  نااجتماعُعقد    .2
إبريل  30، المنعقد في أديس أبابا في لمجنة الفنية المتخصصة حول الدفاع واألمن والسالمة

، المعتمد من ألزماتة لالفوري االستجابة عمىوالمقرر بشأن إنشاء القدرة األفريقية ، 2013
 27و  26ديس أبابا يومي ألمؤتمر االتحاد المنعقدة في والعشرين  حاديةقبل الدورة العادية ال

األمن جيزة رؤساء أو سبق ىذه الدورة االجتماع العاشر لرؤساء األركان وقد . 2013مايو 
 .2014يناير  11و  10براء يومي ، واجتماع الخ2014 يناير 12والسالمة األفريقيين، في 

قدرة أفريقيا عمى والضرورة التي تكتسييا مسألة تعزيز العاجل بالنظر إلى الطابع    .3
التي تعترض القارة، بغية إيجاد حمول أفريقية لممشاكل األفريقية مواجية تحديات األمن 

  فإننا:وتعزيز القيادة األفريقية والتممُّك القاري، وعمى أساس مداوالتنا، 

  المفوضية ونينئ أعضاء عدَّتو تقرير مجموعة الخبراء المستقمين الذي أب رحبن  (1)     
 تفانييم في إنجاز ميمتيم؛عمى بو و  واالمجموعة عمى العمل الذي قام      
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        تفعيل القدرة  طرق نحيي أيضا المفوضية عمى الجيود التي بذلتيا إلعداد  (2)     
     ، طبقا لممقرر الذي اعتمده مؤتمر االتحاد ألزماتة لالفوري عمى االستجابة األفريقية   
 ؛ىذه المسألة شأنب  

 نوافق عمى نتائج اجتماع رؤساء األركان.  (3)     

، اتفقنا عمى ضرورة أن تعمل الدول األعضاء والمفوضية .  في ضوء ما سبق4
عمى التنفيذ السريع لمتوصيات ذات  يميةوالمجموعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقم

 الصمة التي قدمتيا مجموعة الخبراء المستقمين فيما يتعمق بما يمي:

 تحديد الميام واتخاذ القرارات؛(  1)     

 عناصر التخطيط؛(  2)     

 القدرات المتوفرة؛  (3)     

 دعم البعثات.  (4)     

 فإننا:ء األركان، عالوة عمى ذلك، وعمى أساس نتائج رؤسا.   5

كما نؤكد رئيسية  نؤكد مجددا عمى ضرورة تفعيل القوة األفريقية الجاىزة كأداة(  1)     
 الوفاء عمى والمجموعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية لدول األعضاءا حرصعمى 

       براء التزاماتيا بموجب المقررات ذات الصمة لالتحاد األفريقي وتوصيات مجموعة الخب
 المستقمين؛

 األفريقية الجاىزة  الكامل لمقوةتفعيل الاحترام مواعيد ب االلتزام نطمب من المفوضية(  2)     
 ؛2015سنة بحمول  ار السريعاالنتشعمى قدرة البما في ذلك 
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  عمى نؤكد دعمنا لإلنشاء السريع لمقاعدة الموجيستية القارية و ُنمحُّ في ىذا الصدد  (3)     
      القاعدة  كوسيمة لمتعجيل بتنفيذالموجيستية اإلقميمية  مستودعاتضرورة تطوير ال      

    القاعدة  القارية، ونطمب من المفوضية تقديم تقرير شامل عن وضع إنشاء الموجستية    
 الموجيستية القارية؛  

موعة الخبراء توصيات مج عن تنفيذ امنتظالتقارير بانطمب من المفوضية تقديم .   6
لتسييل تقييم التقدم  ،فريقيينبحثيا اجتماع الخبراء واجتماع رؤساء األركان األكما ن المستقمي

 الكاممة. تشغيميةالمحرز في إنجاز القدرة ال

ع األخذ فى االعتبار وم ألزمات،ة لالفوري عمى االستجابة.   فيما يتعمق بالقدرة األفريقية 7
 اجتماع رؤساء األركان، نوافق عمى ما يمي:  نتائجلمبنود ذات الصمة من 

عمى قدرة الألزمات و ة لالفوري عمى االستجابةالقدرة األفريقية  يوممواءمة مف (  1)     
عمى تساعد القدرة األفريقية  والسعي إلى أنفى العمل زدواجية االاالنتشار السريع لتجنب 

 االنتشار السريع؛ عمى قدرةال التعجيل بعممية إنشاءفى ألزمات ل ةالفوري االستجابة

في  مرحمة عمى أنيا  ألزماتقدرة األفريقية عمى االستجابة الفورية لمبادرة الإعتبار  (2)     
 االنتشار السريع عمى قدرةالتنفيذ خارطة الطريق وتفعيل القوة األفريقية الجاىزة، بما في ذلك 

 ؛التابعة ليا

ة الفوري التعجيل بإنشاء القدرة األفريقية عمى االستجابةد عمى ضرورة التأكي(  3)     
االنتشار عمى قدرة الالتفعيل الكامل لمقوة األفريقية الجاىزة و حتى يتم ألزمات كترتيب انتقالي ل

   ؛التابعة ليا السريع
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ة فوريال عمى االستجابة (  ضرورة ضمان المواءمة والتوافق بين القدرة األفريقية 4)     
األفريقية أن تكون القدرة ينبغى إلى أنو  انظر عمى االنتشار السريع،  قدرةالو        ألزمات ل

  االنتشار السريع؛ عمى مقدرةل ألزمات أداة لمتعجيل بالتفعيل الكاملل ةفوريالستجابة العمى ا

 ل الستكمامجموعات عمل  ، بتشكيلالمفوضية، بدعم من الدول األعضاءقيام (  5)     
 االقتراحات التي تم  ألزمات، عمى أساسة لالفوريعمى االستجابة تنفيذ القدرة األفريقية طرق 
             والمجموعات االقتصادية  من البدييي أن جميع الدول األعضاءو تقديميا.      
    اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية مدعوة إلى المشاركة في مجموعات العمل المذكورة. كما      
 لمجموعات العمل المذكورة؛ داء الفعالنطمب من المفوضية إعداد توجييات لتسييل األ      

 بارتياح العروض اإلضافية التي قدمتيا الدول األعضاء لممساىمة في القدرة  نقبل(  6)     
، التي لم تقم بذلك ألزمات وتشجيع الدول األعضاءة لالفوريعمى االستجابة األفريقية      
 في العممية؛عمى المشاركة         بعد، 

من لمجنة الفنية المتخصصة حول الدفاع واألاجتماع استثنائي الدعوة إلى عقد (  7)     
 التفعيل الكامل لمقدرة طرق عمى األكثر، بغية بحث واعتماد  2014بريل في أ      والسالمة

صياغتيا من قبل مجموعات  من اجل ألزمات،ة  لالفوريعمى االستجابة األفريقية            
. 2014المقرر عقدىا في يوليو لتقديميا إلى الدورة العادية لمؤتمر االتحاد         العمل

 لمجنة الفنية المتخصصة حول الدفاع واألمن والسالمةاخالل اجتماع  أيضا          وسيتم 
لك المسائل ذات الصمة وكذ تنفيذ توصيات مجموعة الخبراء المستقمين وضع      استعراض 

 ."2أفريقيا  أماني"       تدريبب

 تنفيذ التوصيات التي تم تقديميا فيما يتعمق بما يمي:نحيي ونؤيد .   8
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 ، بما في ذلك استخدام ىذا التدريب الختبار وضع "2أماني أفريقيا "إجراء تدريب (  1)     
 تشار السريع التابعة ليا؛االنعمى قدرة التحضير القوة األفريقية الجاىزة و      

    لدفاع أو الموظفين األفريقيين اقي إقامة عالقات التعاون بين المفوضية وممح  (  2)     
 ديس أبابا؛أمن في اآلخرين المسؤولين عن قضايا السمم واأل     

 الجزائر استضافة مؤتمر لرؤساء الشرطة في الجزائر العاصمة؛عرض (  3)     

   ة لمدول األعضاء في تصخالميياكل المدنية لمامبيا استضافة اجتماع (  عرض ز 4)     
   2014      . 

   أجيزة المخابرات واألمن األفريقية في المفوضية في إطار الجيود إدماج لجنة   (5)     
 فريقيا.أتعزيز فعالية عمميات السالم بقيادة  الرامية إلى      

لمسألة تمويل عمميات السالم بقيادة أفريقيا. فضال عن نؤكد مجددا ضرورة إيجاد حل .   9
قديم ندعو جميع الدول األعضاء إلى تذلك، وطبقا لممقررات السابقة لالتحاد األفريقي، 

نؤكد مجددا أيضا ضرورة و  السالم لالتحاد األفريقي.مساىمات طوعية إضافية إلى صندوق 
 بإنشاء مجمس السمم واألمن. خاصال لبروتوكول، من ا5، الفقرة 21فيذ أحكام المادة تن

 من والسالمةلمجنة الفنية المتخصصة حول الدفاع واألعمى دور اأيضا .   نؤكد مجددا 10
لقانون من ا 15االتحاد، طبقا ألحكام المادة لمؤتمر  227مثمما تم تحديده بموجب المقرر 

 التأسيسي لالتحاد األفريقي.

والعشرين  ثانيةالعادية ال توإلعالن الحالي خالل دور نوصي مؤتمر االتحاد باعتماد ا.   11
  .2014يناير  31و  30المقرر عقدىا في أديس أبابا يومي 
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