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 المؤتمر الرابع والعشرون لالتحاد

 تشاد حوض بحيرة لجنةيس رئ ابوصفه النيجر تهحقتر ابند 

 

 مذكرة مفاهيميةمشروع 

 السياق

االتحاد األفريقي، المنعقدة أعربت الدورة العادية الثالثة والعشرون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات 
، فى مقررها بشأن تقرير مجمس 5332يونيو  52و 52في مالبو فى غينيا االستوائية ، يومى 

 ASSEMBLY/AU/DÉC.536(XXIII) السمم واألمن عن أنشطته وحالة السمم واألمن فى أفريقيا 
القرن الصحراء، و الساحل و  خاصة في منطقة، في أفريقيا اإلرهاب استمرار عن انشغالها حيال 

القمة  عمى مستوى لقاء  تنظيم األمن و  مجمس السمممن  أيضاوطمبت وسط أفريقيا، األفريقي و 
 .اإلرهاب ،  مكرس لمسألة

 اجتماعه السمم واألمن فيمجمس اعتمد ، ارةفي الق الذي يشكمه اإلرهاب التهديد ونظرا لخطورة
، الدول والحكوماترؤساء عمى مستوى  ،نيروبي في ،5332 سبتمبر 5يوم  المنعقد   455الــــــــــ
. يحث المجمس بموجب هذا في أفريقيا والتطرف العنيفمكافحة اإلرهاب بشأن منع و  مقررا

من أجل  الالزمةجراءات عمى اتخاذ اإل ان المعنيةالبمد، 31 ته   الـــــــــفي فقر  قرر، ال سيماملا
الهياكل اإلقميمية  من خالل دعمتفعيل اآللية  بغية مواجهة تهديد بوكو حرام بشكل أكثر فعالية، 

عادة تأهيل الالزمة إل التعبئة الدولية لمساهمة فيمن المفوضية  ا المجمس  يطمب. القائمة
 شاملالتصدي عمى  نحو  الجهود الرامية إلى في إطار وذلك  ،تشاد حوض بحيرةوتطوير 

 .اإلرهابية بوكو حرام الذي تمثمه جماعة متهديدل
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 ؛عقد رؤساء دول وحكومات الدول األعضاء فى لجنة حوض بحيرة تشاد وبنين  في هذا السياق
نشر قوات وطنية  عقابها استكمال أفى  ، قرروا 5332أكتوبر  2 فى  قمة استثنائية في نيامي

نش نوفمبر  53المتعددة الجنسيات المشتركة اعتبارا من المشتركة  ة مقو لاء هيئة األركان وا 
مدول األعضاء في لجنة ل وزراء الشؤون الخارجية والدفاع فإن  في نفس السياق، و . 5332

مذكرين ، 5332أكتوبر  30فى  المنعقد في أبوجا  ، خالل اجتماعهم حوض بحيرة تشاد وبنين
، الذي يعتبر اإلرهاب أكبر لألمم المتحدة الصادر عن مجمس األمن  (5332)3222بالقرار 

إطار قانوني مالئم لمعمميات العسكرية ضد بوكو  توفير ، اتفقوا عمى ضرورةتهديد لمسمم واألمن
 .اإلقميم الفرعيحرام في 

 
 األهداف

 حوض بحيرة تدعو النيجر، بحكم توليها  الرئاسة الدورية لقمة رؤساء دول وحكومات لجنة 
اإلقميم  فيالسائد موضع معمقة ل دراسةإلى القيام ب  االتحاد األفريقي الدول األعضاء في،  تشاد

في هذا تذكر  و.  استراتيجية شاممة فى إطار اإلرهاب ضد التعبئة لممكافحة الفعالة و  الفرعي 
 لياتوالسيما اآل، لالتحاد األفريقي الصكوك المعيارية عمى نهج قائم إدراج بضرورة ، الصدد

فضال عن  ، نواكشوطومسار ، اإلرهابدراسات والبحوث حول المركز األفريقي لم ينفذها  يالت
 عمى المستويات اإلرهاب مكافحةل االتحاد األفريقي إطارتعزيز تنفيذ عممية ل اتخاذ تدابير

 .والقارية الفرعية اإلقميميةو الوطنية 
 

 النتائج المتوقعة
 وبنين بحيرة تشاد حوض لجنة الدول األعضاء في المجمس التنفيذي هنئي من المتوقع أن

محددة إجراءات اتخاذ عمى يوافق و ، بوكو حرام مكافحة تحسين فعاليةعمى  اتصميمهو ا لتزامهال
بما في ذلك  بالكامل ،بوكو حرام وتدمير األمني الحالي موضعفي التصدي لتعزيز جهودها ل

االتحاد األفريقي  الدول األعضاء في من قبل يجب اتخاذها الممموسة التي جراءات اإل تحديد
منظومة السمم واألمن األفريقية .   روحوفقا ل اآلليات اإلقميمية/المجموعات االقتصادية اإلقميميةو 
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المتضررين السكان والحكومات و  البمدان المعنية مع  تضامن إعالن، اعتماد من المتوقع أيضاو 
المتعددة  مشتركةالمقوة ل  التفعيل الكامل لدعمدولية التعبئة ملنداء ه توجي مع اإلرهاب ويالت من

 .بوكو حرام ضد المؤكد لإلقميم الفرعيالنصر  ضمانمن أجل  الجنسيات
 األمن التابع لألمم مجمسعتماد الالزمة ال الخطوات المفوضية  تتخذ  أن من المتوقع أيضا

 القوة المشتركة بنشر وبنين بحيرة تشاد حوض فى لجنة  مدول األعضاءقرارا يسمح ل  المتحدة
لمدعم إنشاء صندوق ائتمان خاص   وكذلك شهرا 35أولية مدتها  لفترة المتعددة الجنسيات

القوة  عممياتضمان استمرارية المتحدة لألمم ل األمين العام  من قبل  والموجستي المالي
 .المشتركة المتعددة الجنسيات
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