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 البعثة الدائمة لجميورية مصر العربية
 اد األفريقيلدى االتح

No. 097/2014 AU 
  2014ديسمبر  11التاريخ 

 
 عاجل

 
تيدي البعثة الدائمة لجميورية مصر العربية لدى االتحاد األفريقي أطيب تحياتيا إلى مفوضية 

،  2014 أكتوبر 22 المؤرخة No. 064/2014-AUاالتحاد األفريقي وباإلشارة إلى مذكرتيا الشفيية 
 المقبل،2015المقرر عقدىا في يناير  بند عمى جدول أعمال قمة االتحاد األفريقي التي تطمب بموجبيا إدراج

 الوساطة ومنع النزاعات في مفوضية االتحاد األفريقي، جيود إلنشاء وحدة لدعم يتعمق بمقترحيا
بالوحدة المقترحة وكذلك مشروع القرار ذي الصمة  بأن ترفق طيو المذكرة المفاىيمية المتعمقة تتشرف 

 لذي اقترحتو مصر لكي تبحثيما القمة.ا
تنتيز البعثة الدائمة لجميورية مصر العربية لدى االتحاد األفريقي ىذه الفرصة لتعرب مجددا  

 لمفوضية االتحاد األفريقي عن فائق تقديرىا.
 التوقيع/ الختم

 إلى: مفوضية االتحاد األفريقي ، أديس أبابا
 مكتب الرئيس -
 مكتب األمين العام -
 الشؤون السياسية إدارة -
 إدارة السمم واألمن  -

- Tel. 251-11-1-226-422 Fax. 011-1-226-432 P O Box 1611 
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 مذكرة مفاهيمية

 دعم الوساطة ومنع النزاعات في مفوضية االتحاد األفريقي وحدة حول إقامة
 

 ساطةلمو بالحاجة المتزايدة ، العقد الماضيأقر المجتمع الدولي خالل  الخمفية والمبررات: -
لممنازعات  السممية تسويةنزاعات وتحقيق اللمنع ال من حيث التكمفة ناجعة وفعالة كأداة

 .اتفاقات السالم تنفيذوخالل  العنف بعد اندالع نزاعات مسمحةتتصاعد إلى  ومنعيا أن
والمسرح الدولي أن أفضل وقت مواٍت لحل  أفريقيا كل من التجارب فيوأكدت 

األمر الذى يؤكد  ،عنيفة نزاعات أن تتحول إلىالمبكرة قبل  المنازعات ىو في المرحمة
 الظروف المواتية، وخمق وتقميل المعاناة البشرية لمنع الوساطةنشطة الدور األساسي أل

 .وعدالً  ازدىاراً عالم أكثر وضع األسس ل، وكذلك الدائم والتنمية المستدامة السالمإلحالل 
 وسيمة سممية ميمة باعتبارىاوساطة دام األمثل لماالستخإلى  ميثاق األمم المتحدةأشار  -

 في الترتيبات اإلقميمية إشراك تشجيعو  وحميا،نزاعات ومنع الخالفات تسوية ال تحقيقل
 مجدداً  مجمس األمنو  العامة لألمم المتحدة الجمعية قرارات اً الحق وأكدت .ىذه األنشطة

ا مشاركتي استمرارت شجعو ، سيطكو اإلقميمية  دوناإلقميمية و المنظمات  عمى أىمية دور
اإلقميمية منظمات كذلك ال وشجعت وساطةال بما في ذلك، التسوية السممية لممنازعات في
تعاون عمى ضرورة  تشددالوساطة، و في  قدراتيا تطوير عمى مواصمة اإلقميمية دونو 

ومنع  بكراإلنذار الم في مجاالت واالتحاد األفريقي المتحدة األممفعالية بين  وأكثر أوثق
 ىا. لجيود الجماعية فعاليةالو  والتآزر التماسك ضمان عمى ضرورةأكدت و نزاعات ال

)ومجمس السمم واألمن الذى أنشئ  2002في عام  منذ إنشائولقد أكد االتحاد األفريقي  -
 القانون التأسيسي استنادًا إلى عمى نحو متزايد استعداده/ واليتو (،2004الحقًا في عام 

 واسعة من من خالل مجموعة القارةاالستقرار في واألمن و  السمم تحقيق القدرة عمىو 
 واألمن السممفي إطار منظومة  المساعي الحميدةاإلنذار المبكر و  تشمل اآلليات التي
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الناشئة التي يتعين عمى  والتيديدات التحديات األمنية من متزايدلا عددبيد أن ال .األفريقية
إطار  فيمستدامة لدعم الوساطة، شاممة و  قارية آلية وضع يتطمب أفريقيا أن تعالجيا،

 عات وحميانزامنع ال تعزيز، من أجل ذات صمة إقميمية فرعية ترتيباتعبر  تعاون وثيق
 .في وقت مبكر

 
باعتبارىا  الذى يعترف بالوساطة األمن،و  مجمس السمم المتعمق بإنشاء مبروتوكولل وفقا

بالدخول فورًا  االتحاد األفريقيُيكمف  ،ةاألفريقيمن واأل السمممنظومة  فاىدأ واحدة من
من عقد من  أكثرمضى وبعد  اليومو  .السممصناعة  كشكل من أشكال في الوساطة

 فإن االتحاد، السمم النزاعات وبناءتسوية  مرحمة جديدة من دخلت أفريقياأن  وبما ،الزمن
 الوساطة وممارسات الخبرات الفنية المتخصصة تطويرإلى  ماسة حاجةب األفريقي
دور  االعتبار في اً ، واضعالشركاء االستراتيجيين والتنسيق مع، وذلك بالتعاون المؤسسية
دارة و  لمنع فعالة أداةو  صنع السمم ال يتجزأ من جزء باعتبارىا الوساطة تسوية وا 
 .النزاعات

زاء ىذا الوضع  - قامة و منع النزاعات إنشاء وحدة ل، أصبح وا   ىيكل داخلدعم الوساطة ا 
الدبموماسية  االستفادة الكاممة من أساسية لتحقيق يشكل أولوية مفوضية االتحاد األفريقي

واألمن  السمم لمنظومة التفعيل الكامل منكجزء و  واألمن في أفريقيا السمم لتعزيز الوقائية
 في تعزيز بشكل إيجابي ساىمي الوحدة إنشاء ىذه، فإن وعالوة عمى ذلك. األفريقية

ن و  ،المبكر النظام القاري لإلنذار مدخالت الوفر سي ذوى القدرات الواعية ًا منفريقا 
، النزاعات منعب في المجاالت المتصمةاألمن و المشورة الفنية لمجمس السمم و  موضوعيةال

 فترة ما بعد النزاعات من العودة إلى النزاع مرة أخرى . يبمدان فال منعبما في ذلك 
 األفريقي واألمم بين االتحاد التعاون والشراكة تعزيزل اك ضرورةىن ،وعالوة عمى ذلك -

بناء الوساطة و  تنفيذ في ذات الصمة، الدولية األخرى وكذلك المنظمات، المتحدة
 تسوية سممية إلى تحقيق مجيود الراميةأفريقيا ل وقيادة ممكيةالقدرات، عمى أساس 

مجال  المتحدة في مع األمم التعاون . ويعتمدوحًميا النزاعاتمن  الوقايةو  لممنازعات
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 وبروتوكول ميثاق األمم المتحدةمن  الفصل الثامن المواد ذات الصمة من عمى الوساطة
التي  ذات الصمة والبيانات القرارات والمقررات من المستمدةواألمن، و  مجمس السمم إنشاء

سمم واألمن مجمس ال بيانات، بما في ذلك عمى حد سواء تينالمنظم اعتمدتيا أجيزة
األدوات  جميع االستفادة الكاممة منبشأن  2013مارس  22 في االتحاد األفريقيب

 65/283 العامة لألمم المتحدةقرارات الجمعية و  في مجال الدبموماسية الوقائية المتاحة
 دعم الوساطة األفريقية و . وسيسيم إنشاء وحدةالوساطة تعزيز دور بشأن 68/303 و

مع الشركاء في أفريقيا و  في جيود الوساطة تعاون أفضل تحقيقفي النزاعات  منع
 .الدوليين

 المزيد من األمن تحقيقفي  من مصر كمساىمةلمذكورة ا وحدةال اقتراح إنشاء يأتي  -
 ساسيةاأل والجيود المبادرات السابقة عمى تعتمد سوفو أفريقيا،  في زدىاراالستقرار و االو 

 السمممنظومة  لتشغيلمفوضية االتحاد األفريقي األعضاء و  لدولالمبذولة من جانب ا
 الوقاية من النزاعات في مجال تقديم الدعم بما في ذلك ة عمى نحو كاملاألفريقي واألمن

الوثائق ذات  عمىستند يسفإن اقتراح إنشاء الوحدة  ،وعالوة عمى ذلك. سمميةالتسوية الو 
 أفريقيا وأفضل الممارسات في خمصةمفوضية االتحاد األفريقي، والدروس المستالصمة ل
 .ودولياً 

 
 :األهداف

االتحاد األفريقي  عزيز ُنيجت -:إلى المقترحةنزاعات ومنع ال دعم الوساطة وحدة تيدف -
بما في ذلك ، النزاعات الوقاية منالوساطة و  جيود فيالمجموعات االقتصادية اإلقميمية و 

 تحسين - والتآزر؛ من التماسكمزيد المبادئ التوجييية، لتحقيق والسياسات و  المبادئ
، بما في عمى المستوى القاري واألمن السممتعزيز  في االتحاد األفريقي مفوضية دور
 السياسية؛ والشؤوناألمن السمم و  إدارات جيود كلذلك 

ية واألمن الديناميات السياسية بحث، و في أفريقيامحتممة بشأن نزاعات  األفق استكشاف -
 في لحل المنازعات الخبراء المعنيين من خالل والتدخلاليشة،  األوضاعو نزاع مناطق الل
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 .عنيفة نزاعات قبل أن تتحول إلى مرحمة مبكرة
 

 باعتبارىالعمل او ، بالكامل واليتيا إنجاز لتمكينيا من ىيئة الحكماء قدرة وتحسين دعم -
 مفريق؛لأمانة 

الرفيع األفريقي الفريق و ين يقياألفر الدعم الفني لممبعوثين الخاصين والتقييم و  تقديم المشورة -
 ؛في السودان المستوى الرفيعاألفريقي  التنفيذ فريق، مثل المستوى

 لتعزيز السمم وآليات األفريقية اإلقميمية ودون اإلقميمية ممنظماتل وساطةال تعزيز قدرات -
 القارة؛ واألمن في

 خمصةوس المست، والسياسة، والتوجيو، والدر وساطةبال معرفةمل أفريقي كمركز العمل -
 ؛حمياالنزاعات و  حول الوقاية من والخبرات تبادل المعمومات، وكذلك وأفضل الممارسات

 والخبراء البارزة الشخصيات قائمة بأسماء ووضع األفريقية الوساطة قدرات تعزيز -
 ؛ووسطاء كمبعوثين ين لتعيينيماألفريقي

مفوضية االتحاد األفريقي لالوقائية  والدبموماسية لموساطةتوفير التوجيو تطوير و  -
 عند الطمب والدول األعضاء المجموعات االقتصاديةو  والمجموعات االقتصادية اإلقميمية

 السياسي؛ ستقاللاالو  لمسيادة الوطنيةاالحترام الكامل مع 
المتحدة والمنظمات  بما في ذلك األمم، مع الشركاء االستراتيجيين التعاون تعزيز -

 نزاعاتفي منع ال لالتحاد األفريقي الدور القياديلتعزيز  ،ألخرىواإلقميمية ا الدولية
 .والوساطة

 :الهيكل التنظيميالموقع و  -
 تحادمفوضية اال داخل ىيكل منع النزاعاتو  دعم الوساطة وحدةمن المقترح أن تكون   -

والفنية  يعيةضافي المجاالت المو  الخبراء المختصين منمن عدد  وتتألف األفريقي و
 بنيةبشأن  الحقاً  الممثمين الدائمين وبالتالي لجنةييكل الفرعية لم المجنة وستقرر. عمميال
 .االتحاد األفريقي سياساتب المتعمقة وحدةال
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 :قدما   يطريق المض
في  مؤتمرلم الرابعة والعشرين الدورة العادية فور اعتماد مفوضية االتحاد األفريقي ستقدم -

 إلى الدورة العادية وحدةال إنشاء تنفيذ قرار شأنب اً مرحمي اً تقرير  ،2015يناير عام 
 واتخاذ ىيكميا بحثوذلك ل ،2015عام  في شير يونيو مؤتمرلم لخامسة والعشرينا

 .فعالية أدائيا التدابير الالزمة لتحقيق
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