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 عشـر للجنـة الفنيـة المتخصصـة للدفـاع والسالمـة واألمـنإعالن اإلجتماع العـادي الثالـث 

 2020نوفمبر  5الُمنعقد إفتراضياً عبر اإلنترنت عن طريق المنصة زووم في 

 
( التابعة لالتحاد STCDSSنحـن، أعضـاء اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن ) .1

ي ُعقد إفتراضياً عبر اإلنترنت عن طريق المنصة األفريقي، اجتمعنـا في االجتمـاع الثالث عشر الذ

Zoom وبحثنا في نتائـج االجتماع السادس عشر لرؤساء أركان الدفاع ورؤساء السالمة واألمن ،

، والــذي سبقـه اجتمـاع الخبــراء الُمنعقـد فــي 2020نوفمبــر  4( الذي ُعقد فـي ACDSSاألفارقة )

 .2020نوفمبــر  3إلــى  2المــدة من 

 

 بُـنـــاًء علـــى مداوالتنـــا، نُعلـــن مـــا يلـــي: .2

لالتحـاد األفريقــي الُمخطـط عقدها  اإلستثنـائيــةحـــث الــدول األعضـاء، بمـا في ذلـك خــالل القمـة  (أ

في جنــوب إفريقيــا، بشــأن إسكـــات البنادق، على النظـر في تمديـد المشــروع  2020ديسمبــر  5في 

الرئيسي لالتحاد األفريقي إلسكـات البنادق والذي سيمكـن من مراجعة تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية 

ـة إلسكــات البنـادق في إفريقيـا وضمـان إعــادة التنظيـم وإعـادة لالتحاد األفريقي للخطـوات العملي

ترتيـب األولويـات لضمـان تحقيـق رؤية وأهـداف خارطـة الطريـق. يُقتــرح تمديد تنفيذ خارطـة 

( سنة، بمــا 2سنــوات مـع إجــراء مراجعـة كــل ) 10الطريـق الرئيسية لالتحـاد األفريقي لمدة 

ً تطويــر خطـط عمل وطنيـة 2063أجنــدة االتحــاد األفــريقـــي يتماشـى مع  . كمــا يُطلــب أيضا

لزيـادة تعزيز تنفيذ إسكــات البنــادق في الدول األعضاء. مع األخــذ في االعتبار اآلثار الضارة للتدخل 

أفريقيا، يُحث االتحاد األجنبــي، وال سيمـا التدخـل العسكـري الخارجـي في مسائـل السلم واألمـن في 

األفريقي والــدول األعضـاء على ضمـان عـــدم حدوث مثل هذا التدخل في القـارة. عالوة على ذلك، 

يُذكر مجلس السلم واألمـن بقــراره لعقــد اجتماع فـي غينيــا االستوائية، لتبادل األفكار حول إسكات 

، لكنـه لم يُستطـع، بسبــب 2020عقـده في مـارس  ، والــذي كــان من الُمقــررفي أفريقيا البنادق

. كانـت نتيجــة االجتماع، الذي كان من المقــرر أن يسبقـه اجتمــاع للنسـاء 19-جائحــة كـوفيــد

والشبـاب حـول نفس الموضوع، هواإلسهــام في العمليــة، ممـا أدى إلى قمـة االتحاد اإلفريقي 

 ادق؛االستثنائيـة حـول إسكات البن

)أ( من إعالن اإلجتماع الثاني عشر للجنة الفنية المتخصصة  3يشيــر إلى قـراره الوارد في الفقرة  (ب

للدفاع والسالمـة واألمـن، ويُوجه مفوضية االتحـاد األفريقي إلجراء اجتماع افتراضي في غضون 

واألمن، إلستعراض  شهر بعد هذا االجتمـاع الثالـث عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة

، والتـي 2017العمل الُمنجز حتى اآلن بشــأن تنفيــذ خارطـة الطريـق الرئيسيـة لالتحاد األفريقـي منذ 

ديسمبر  5ستكون بمثابـة مساهمـة هامـة للقمـة اإلستثنائيـة إلسكـات البنادق والُمقــرر عقدهـا في 

 في جنوب أفريقيا، 2020

جلـس السلـم واألمـن إلــى مؤتمر جمعية االتحـاد بتمديــد فتــرة إجراء شهـر المـوافقـة علـى توصيـة م (ج

. 2063سنوات، وذلك في سياق أجندة  10العفو االفريقي خـالل شهــر سبتمبـر مـن كــل عــام لمــدة 

يسية وتجدر اإلشــارة إلى أن مبــادرة شهــر العفـو في أفريقيا انبثقـت من تنفيذ خارطة الطريق الرئ

لالتحاد األفريقي. وفي هــذا الصــدد، هناك حاجــة ألن يسيـر هذان النشاطان جنبًا إلى جنب. ولهـذه 

الغايـة، هناك حاجة للدعوة والقيـام بالحمـالت لشهــر العفــو االفريقي في الـدول األعضـاء، لضمـان 

 ة لتحقيق النجاح؛استيعاب هذه المبادرة على المستوى الشعبي، وهو أمر بالغ األهمي

الُمعتمد  EX.CL Dec./1100 (XXXVII)من قــرار المجلس التنفيذي  5يحيــط علمــا بالفقــرة  (د

تقرير وتوصية الممثل السامي لالتحاد األفريقي بمواصلة استخـدام  أيدوالذي  2020أكتوبر  14في 
جدول األنصبة المقــررة للميزانية العاديــة لتقييم مساهمــات الدول األعضاء في صنـــدوق السالم 
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 . وفي هـــذا السياق، أحاط المجلس التنفيذي علماالتابع لالتحاد األفريقي بما يتماشــى مع التوافق العــام

بالتحفظات التي أبدتها جمهورية مصــر العربيــة، والجمهوريـة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

والجمهورية التونسية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانيـة، والجمهـورية العربية الصحراوية 

ى االنتهاء من الديمقراطية، ودولة ليبيا على هذه المسألة. باإلضافة إلى ذلك، يتم حـث المفوضية عل

الوثائق التوجيهية بشأن صندوق السالم لالتحاد االفريقي والتمويل من خالل الوصول إلى المساهمة 

المقررة من األمم المتحدة للنظر فيها من قبل مجلس السلم واألمن وإقرارها من قبل جمعية االتحاد 

 االفريقي الُمقبلة؛

دة االتحـاد األفريقي بشـأن عمليات دعم السالم من قبل إعـادة التأكيـد علـى اإلعتمـاد المؤقت لعقي (ه

،  2019ديسمبر  15االجتماع الثاني عشـر للجنة الفنيـة المتخصصـة للدفاع والسالمـة واألمـن في 

وفي انتظار المزيد مــن المدخــالت التي ستقدمهـــا الــدول األعضاء إلى المفوضيــة ، وكذلــك 

قليمية / واآلليات اإلقليميـة لمنع النزاعات, وإدارتهـا, وحلها، فـي موعـد الجماعات االقتصادية اإل

لتسهيــل وضــع الصيغـة النهائية للعقيـدة ودراستها واعتمادهــا الحقــاً  2020نوفمبـر  30أقصـاه 

ينايـر بواسطــة اللجنـة الفنيــة المتخصصــة للدفاع والسالمـة واألمن اإلستثنائية الُمقرر عقدها في 

. 2021لتمكيـن المصادقة عليهـا مــن قبــل مؤتمـر جمعيـة اإلتحاد الرابـع والثالثين في فبرايـر  2021

وستتنــاول أيضاً اللجنـة الفنية المتخصصــة للدفـاع والسالمــة واألمــن اإلستثنائيـة والُمقـرر عقدهـا 

ــزز لتلبيــة احتياجات التخطيـط والنشر الموضــوع المتعلــق بإنشــاء هيكل ُمع 2021في يناير 

واإلدارة والتصفيــة لعمليات دعـم السالم. عـالوة على ذلك، سيبحث هذا االجتماع وسيشكل طريقـة 

للمضـي قُدمـاً إلنشـاء وحـدة خاصة داخل القوة األفريقية الجاهزة لدعم جهود أفريقيا في منع ومكافحة 

لف الجماعات االقتصادية اإلقليمية / واالَليات اإلقليمية بوضع طرائـق اإلرهــاب. في هذا السيــاق، تُك

نوفمبــر  30لتفعيـل الوحــدة الخاصـة ونقــل النتيجـة إلى مفوضيـة االتحاد األفريقي في موعد أقصاه 

للنظـر فيهــا مـن قبـــل اللجنـــة الفنيـــة المتخصصــة للدفـــاع والسالمــة واألمــن  2020

 .2021ستثنـائيـــة الُمقــرر عقدهـا في ينايــر اإل

نشيـد بالجهـود التي يسرتهـا المفوضيـة لضمـان استمـرار التعزيز إلطار االمتثال والمساءلة لعمليات  (و

حرز في تنفيذ خطة عمل االتحاد دعم الســالم التابعــة لالتحاد األفريقـي، بما في ذلك تقييم التقدم المُ 

كانت ملحقاً بتقريــر رئيس المفوضيــة بشأن صنـدوق السالم لالتحاد األفريقي، الذي  األفريقي، التي

. وفي هذا السياق، يُطلب من 2017مايو  30لمجلـس السلم واألمن الُمنعقـد في  689اعتمــده االجتماع 

حدد األولويات المفوضية أن تقدم إلى مجلس السلم واألمــن، نتيجــة التقييم مع خطـــة عمــل جديـدة ت

الحالية التي ستزيد مـن تعزيز وتوطيد إطار االمتثال والمساءلة لعمليات دعم السالم التابعة لالتحاد 

 األفريقي؛

ً بالجهود التي تبذلها المفوضية في تعزيز العناصر المدنية والشرطية والعسكرية للقوة  (ز يحيـط علما

ن زيادة قدرات وإمكانات االتحاد األفريقي فيما يتعلـق األفريقية الجاهـزة ولعمليـات دعـم السـالم لضما

بالنُهـج المتعـددة األبعــاد والمتكاملــة فــي التخطيــط وصنــع القــرار، وكذلـك تنفيذ وإدارة عمليات 

دعم السالم التابعة لالتحاد األفريقــي؛ باإلضافة إلى ذلــك، تُوجه المفوضيــة الستكشــاف الخيــارات 

 جة القضايا التي تتطلب اعتبارات محددة لعمليات دعم السالم؛لمعال

تكـرار دعـوتهـا إلى الــدول األعضـاء لمواصلـة دعــم القاعدة اللوجيستية القارية للقوة األفريقية  (ح

الجاهزة، والتي بهــا بالفعـل قــدر كبيــر مـن المعـدات لصالـح عمليات دعـم الســالم. وهـذا يشمـل من 

ل اإلعـارة الحاليـة للموظفيـن على نفقتهم الخاصة وتوفير الموارد المستدامة من أجل اإلدارة خــال

الفعالــة للقاعـدة اللوجيستية القارية، وكذلك تخزين وصيانة المعدات الُمتبرع بها في القاعدة. وفي هذا 

فريقية الجاهزة، باإلضافة الصدد، يجب على المفوضية وضع هيكل للقاعدة اللوجيستية القارية للقوة األ

إلى متطلبات التوظيــف والتمويــل لتسهيل إضفــاء الطابع المؤسسي على القاعدة اللوجيستية القارية 
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للقوة األفريقية الجاهزة من قبــل أجهـزة السياسة في االتحــاد األفريقــي. وعلــى نفـس المنوال، حـث 

ليــات اإلقليمية على االلتزام باستالم معدات القوة األفريقيــة الجمــاعات االقتصاديـة اإلقليمية / واالَ 

الجاهــزة وترتيبها فـي قواعدهـم اللوجستية اإلقليمية و / أو الدول األعضاء المحددة لتسهيل النشر 

السريع في المستقبل. باإلضافة إلى ذلك، تُحث المفوضية، عند تسهيل تعيين الضباط في القاعدة 

لقارية للقوة االفريقية الجاهزة، أنه بمجرد الموافقة على الهيكل، يتم إعطاء األولوية للدول اللوجيستية ا

 األعضاء التي قدمت ضباط األركان على نفقتها الخاصة؛

حـــث الدول األعضاء فـي االتحـاد األفريقـي علــى توفيــر التمويـل لتفعيل مشروع أنظمة القيادة  (ط

(، بالتعاون ASF) ( الخــاص بالقـــوة األفريقيـة الجاهــزةC3ISعلومـات )والتحكم واالتصــاالت والم

 مع جهود المفوضية لتأمين التمويل للمشروع؛

و الــدول األعضـاء في االتحاد األفريقـي إلـى تقديـــم الدعـــم لقدرات إضافيـــة للنقـل ــيدع (ي

 االستراتيجـي؛

دعـم جهود المفوضية في منع ومكافحة انتشار جائحة يطلـب مـن جميــع الدول األعضـاء مواصلة  (ك

 في عمليات دعم السالم؛ 19-كوفيد

( على ACIRCحــث الـــدول المتطوعـــة في القدرة األفريقيـة لالستجابة الفوريـة في األزمات ) (ل

ية االمتثال لقرارات مؤتمر جمعية االتحاد األفريقي ذات الصلة فيما يتعلق بموائمة القدرة األفريق

(  718لالستجابة الفورية في األزمات عمــالً بـقــرار مؤتمـر جمعية االتحاد األفريقي رقم )

(Assembly / AU / Dec.718)  وتقديــم تقريــر إلى مؤتمــر جمعيـة االتحاد األفريقـي الُمقبــل

 للنظــر فيــه؛

ً بالجهــود التــي تبذلها المفوضيــة الستعــرا (م ض التقـــدم الُمحرز في تنفيذ خطة عمل يحيـــط علمـــا

(. وينبغي أن يسترشد 2020 - 2016مابوتو االستراتيجيــة بشـــأن تعزيـــز القوة األفريقيـة الجاهزة )

( والتي يجـب تقديمهـا للنظـر 2025-2021هذا االستعراض بوضــع مشــروع خطة الحقـة خمسيــة )

 عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن؛فيها من قبل االجتمـاع العادي الرابع 

يُـوجـه المفوضيـة أن يتـم مواءمـة جميـع مناهج ومعايير التدريب مع عقيدة االتحاد األفريقي الجديدة  (ن

بشأن عمليـات دعـــم السـالم مــن أجــــل تمكيــن تنميـة القــدرات المطلوبـة للعقــد واإلدارة الفعالة 

 اإلتحاد األفريقي لدعم السالم؛لعمليات 

)ح( مــن إعـــالن اإلجتمـــاع الثانـي عشــر للجنـة  3تُشيــر إلــى قـرارهــا الـــوارد فــي الفقــرة  (س

الفنيــة المتخصصـــة للدفــاع والسالمــة واألمـن الذي وجه المفوضية بإجراء مرحلة ثانية من الدراسة 

سلحة الصغيـــرة واألسلحــة الخفيفــة مــع التركيــز بشكل أكبر على اإلستقصائية الُمتعلقــة باأل

التدفقــات غيــر المشروعة لألسلحــة والمرتبطـة باألنشطــة اإلرهابيـة، والعمــل بشكــل وثيـق 

 التعــاون مع الدول األعضاء والجماعات االقتصادية اإلقليمية / واالَليات اإلقليمية؛

)ي( من إعالن اإلجتماع الثاني عشر للجنة الفنية المتخصصة  3الوارد في الفقرة تُشير إلى قرارها  (ع

 1977للدفاع والسالمة واألمن الذي وجـه المفوضية إلى مراجعـة اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام 

المتخصصة للقضاء على المرتـزقـة في أفريقيـا وتقديمهـا إلى االجتماع العادي الربع عشر للجنة الفنية 

 للدفاع والسالمة واألمن للنظر فيها؛

)س( من إعالن اإلجتماع الثاني عشر  3إعــادة تأكيـــد دعوتهــا للـدول األعضاء الواردة في الفقرة  (ف

اتفاقية االتحاد االفريقي بشان   للجنة الفنيــة المتخصصـــة للدفــاع والسالمــة واألمــن للتصديق على

( ووضع سياسات حدودية وطنية تتماشى 2014والمعروفة باسم اتفاقية نيامي )التعاون عبر الحدود 

(. باإلضافة إلى ذلك، تُحث 2019مع استراتيجية االتحاد األفريقي لتحسين إدارة الحدود المتكاملة )

 جميع الدول األعضاء على ضمان احترام حدود الدول األعضاء األخرى؛
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عــم تنفيــذ واليات عمليات دعم السالم الحالية المفوضة مطالبــة الدول األعضاء بمواصلــة د (ص

 والمصرح بها من قبل االتحاد األفريقي؛

حــث المفوضيــة وأصحــاب المصلحــة المعنييــن علـى تسهيل تنفيذ قرار مؤتمر جمعية االتحاد  (ق

لمعالجة قضية لدعم الدول األعضاء لمجموعة الساحل الخمس، وفي تعبئة الموارد  792األفريقي رقـم 

اإلرهاب في منطقــة الساحــل ككــل. وفي هذا الصـدد، يـُؤكد على أهمية قيادة االتحاد األفريقي في 

ً أن تنظر في نـوع المساعدة التي يمكن تقديمها إلى جميع  هذه العملية. كما تُوجـه المفوضيــة أيضـا

رهاب كجزء من الجهود المبذولة لمنع هذه الدول األعضاء واألقاليم في القارة التي تواجه تهديدات اإل

 اآلفة والتصدي لها؛

( على عقد االجتماع الوزاري JCCحـث الدول األعضاء، من خالل رئيس آلية التنسيق المشترك ) (ر

السابع الَليـة التنسيق المشتـرك التابعة لـمبادرة التعاون اإلقليمية للقضـاء على جيش الرب للمقاومة 

(RCI-LRAلالتفاق )  .على توجـــه سياســي للنظــر فيـه مـن قبــل مجلس السلــم واألمــن

وباإلضـافـة إلى ذلك، تُــوجــه المفوضيــة أن تضـع استراتيجيـة مناسبـة إلعادة تأهيل المناطق 

 المتضررة وتعبئة الموارد الالزمة لتنفيذ االستراتيجية؛  و...

ً بهيكـــل إدارة الشئـــو (ش ( التــي PAPSن السيـاسيــة والسلـــم واألمـــن الجديـدة )يحيــط علمـــا

وافقــــت عليهـــا الــدورة العاديــة الثالثــة والثالثـــون لمؤتمـــر جمعية االتحـــاد التــي ُعقـــدت فــي 

، مــع Assembly / AU / Dec.750 (XXXIII)مـــــن خــــالل قرارهـــا   2020فبرايـــر 

اسـع لتسهيل منع النزاعــات وإدارتها وحلهـــا. باإلضافــة إلى ذلــك، وبالنظـــر إلى الــدور تفويـض و

( في التخطيــط والنشــر واإلدارة والتصفيـة لعمليــات PSODالهــام لشعبــة عمليات دعـم السالم )

وضــوع في اجتمـاع اإلتحاد األفريقي لدعـم السـالم، يُوجه المفوضيـة تسهيل النظر في هــذا الم

 .  2021إستثنائــي للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن في يناير 

 

جميـــع الوفـــود علـى مشاركتهــم وشكــر مفوضيــة االتحــاد األفريقــي على إعداد وثائق  شكــــر .3

 العمل بجودة عالية وعلى تيسيــر االجتمــاع.

االستمرار في تقديم تحديثات وتقارير بصورة منتظمة عن التقدم الُمحرز نحو تُشجـع المفوضيـة على  .4

( في االجتماعات APSAتنفيذ قراراتنا, وخاصة التنفيذ المستمر لهيكل بناء السلم واالمن االفريقي )

 القادمة للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن.

كـرر التأكيــد على دور اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن وفقًا لقرار مؤتمر جمعية  .5

من  15وتماشيـاً مـع أحكـام المـادة  Assembly / AU / Dec. 227 (XII)اإلتحاد األفـريقـي  

ن إلى الدورة العادية (. وفي هذا الصـدد، نُقـدم هذا اإلعال2000القانون التأسيسي لالتحـاد األفريقـي )

الثامنة والثالثين للمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي إلحالتـه إلى الدورة العادية الرابعة والثالثين 

 .2021فبراير  7و 6لمؤتمر جمعية االتحاد، والُمقرر عقدها في 
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 مقــرر بشــأن نتائــج

 والسالمة واألمناالجتماع العادي الثالث عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع 

 

 مؤتمر، إن ال

بعقد االجتماع العادي الثالث عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن  يُـرحـب .1

(STCDSS الُمنعقد إفتراضياً عبر اإلنترنت من خالل المنصة )Zoom نوفمبر  5إلى  2، في الفترة من

 ؛2020

إعالن االجتماع العادي الثالث عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن والنتائج  يعتمــد .2

 الواردة فيه، كما هــو مرفق؛

من المفوضية، أن تعمل مع الدول األعضاء ومع الجماعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات  يطلُـب .3

 اإلقليمية، لمتابعة األنشطة الواردة في اإلعالن.
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