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 تقرير مجمس السمم واألمن
 عن أنشطته وعن وضع السمم واألمن في إفريقيا

 
 :مقدمة أوال:
ُيقدـ تقرير مجمس السمـ واألمف عف أنشطتو وعف وضع السمـ واألمف في أفريقيا بموجب  .1

)ؼ( مف البروتوكوؿ المؤسس لمجمس السمـ واألمف لبلتحاد األفريقي. ووفقا  7المادة 
ليذه المادة، "يقدـ مجمس السمـ واألمف، مف خبلؿ رئيسو، تقارير منتظمة إلى المؤتمر 

مـ واألمف في أفريقيا". ويغطي ىذا التقرير الذي أعد وفقا عف أنشطتو وعف وضع الس
يقدـ عرضا و لممادة المذكورة األنشطة التي قاـ بيا مجمس السمـ واألمف لتنفيذ تفويضو 

 .2012يوليو  مف يناير إلى عاما حوؿ وضع السمـ واألمف في القارة خبلؿ ىذه الفترة 
 لسمم واألمن:التوقيع والتصديق عمى بروتوكول مجمس اثانيا: 

( دولة 51، وقعت إحدى وخمسوف )2003منذ بدء سرياف البروتوكوؿ في ديسمبر  .2
( دولة 47وأربعوف ) سبععمى بروتوكوؿ مجمس السمـ واألمف، بينما قامت  اعضو 

بالتوقيع والتصديؽ عميو. وقعت الدوؿ األعضاء التالية عمى البروتوكوؿ بيد أنيا لـ 
قيا الوسطى، جميورية الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، جميورية أفري :تصدؽ عميو بعد
وىناؾ دولتاف لـ توقعا ولـ تصدقا عمى البروتوكوؿ وىما الرأس  .سيشؿ، والصوماؿ

 وجنوب السوداف.األخضر 
 :عضوية مجمس السمم واألمن والتناوب عمى الرئاسةثالثا: 

وتوكوؿ، مف خمسة ( مف البر 1) 5يتألؼ مجمس السمـ واألمف كما نصت عميو المادة  .3
( 10النحو التالي: عشرة )( عضوا متساويف في الحقوؽ ويتـ انتخابيـ عمى 15عشر )

انتخابيـ لمدة ثبلث  يتـ( أعضاء 5( وخمسة )2انتخابيـ لمدة سنتيف )تـ أعضاء ي
تجدر اإلشارة إلى أف المجمس التنفيذي، خبلؿ دورتو العادية العشريف التي (. 3سنوات )

، قد أجرى انتخابات لعشرة مف 2012يناير  27و 26أبابا، يومي عقدت في أديس 
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وفيما يمي قائمة األعضاء الحالييف مقاعد مجمس السمـ واألمف ألنيا كانت شاغرة. 
كوت ديفوار،  ،الكونغو ،الكاميروف ،نجوالألممجمس حسب الترتيب األبجدي اإلنجميزي: 

تنزانيا  ،نيجيريا ،ليبيا ،ليسوتو ،كينيا ،غينيا ،امبياج ،جيبوتي، مصر، غينيا االستوائية
 .وزيمبابوي

مجمس السمـ واألمف، يتناوب أعضاء قواعد إجراءات مف  23وفقا ألحكاـ المادة  .4
ميزي لقائمة أعضاء جالمجمس عمى رئاستو عمى أساس شيري وفقا لمترتيب األبجدي االن

مس السمـ واألمف المجمس. وخبلؿ الفترة قيد االستعراض، تـ التناوب عمى رئاسة مج
 التالي:ك
 ؛2012يناير    كينيا 
 ؛2012فبراير    1ليبيا 
 ؛2012مارس    2مالي 
 ؛2012ؿ يأبر     أنجوال 
 2012مايو     الكاميروف ، 
 ؛ 2012يونيو     الكونغو 
 2012يوليو   كوت ديفوار 

 أنشطة مجمس السمم واألمن:: رابعا
واليتو، جيود متواصمة ل تنفيذاً ألمف، مجمس السمـ وابذؿ خبلؿ الفترة قيد االستعراض،  .5

أصحاب واألزمات داخؿ القارة وذلؾ بالتعاوف الوثيؽ مع جميع نزاعات لمعالجة ال
، بما في ذلؾ األجيزة األخرى لبلتحاد األفريقي والمجموعات المصمحة اآلخريف

دارتيا وتسويتيا منع النزاعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية ل األمـ  وكذلؾوا 
                                            

1
( مف قواعد إجراءات مجمس السمـ واألمف، تولت 3)24ا أنو لـ يكف لميبيا ممثؿ دائـ لدى االتحاد األفريقي ووفقا لممادة بم 

  2012نيجيريا رئاسة المجمس خبلؿ شير فبراير 
، تـ تعميؽ جميورية مالي مف 2012مارس  22عمى نفس المنواؿ، نظرا لبلنقبلب العسكري الذي وقع في مالي في  2
  2012مشاركة في أنشطة االتحاد األفريقي وأجيزتو. ونتيجة لذلؾ، تولت نيجيريا أيضا رئاسة المجمس خبلؿ بقية شير مارس ال
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ىذا الصدد، عقد . وفي فريقيبلتحاد األلالمتحدة واالتحاد األوروبي والشركاء اآلخريف 
عمى المستوى الوزاري، بما في ذلؾ اجتماعاف اجتماعا، تسعة عشر  مجمس السمـ واألمف

أبريؿ  24وفي أديس أبابا، إثيوبيا، في  2012مارس  20في باماكو، مالي، في 
2012. 

إحاطات لتمقي  إعبلميةمولة بالتقرير، عقد مجمس السمـ واألمف جمسات خبلؿ الفترة المش .6
الدوؿ تمت دعوة و . األمف والقضايا ذات الصمةالسمـ و مختمؼ أوضاع حوؿ مستكممة 

لحضور  الحاالت والقضايا التي تمت مناقشتيابوأصحاب المصمحة اآلخريف المعنييف 
. وتمشيا مع الممارسة الراسخةاألمف مجمس السمـ و  ، وفقا ألحكاـ بروتوكوؿاالجتماعات

التي عقدت خبلؿ الفترة المشمولة بالتقرير في اإلعبلمية  جمساتالاالجتماعات و وردت 
 .يذا التقريرباألوؿ  محؽالم

 النزاعات والقضايا األخرى ذات الصمةأوضاع األزمات و باألنشطة المتعمقة  )أ( 
ات وأوضاع النزاعات األزمألمف بحث مجمس السمـ واخبلؿ الفترة قيد االستعراض،  .7

جميورية  الصوماؿ، الوضع بيف السوداف وجنوب السوداف، ،مالي ،غينيا بيساو: التالية
مجمس السمـ واألمف أيضا مبادرة التعاوف اإلقميمي مف أجؿ . بحث الكونغو الديمقراطية

يقيا الوضع في منطقة الساحؿ واالنتخابات في أفر و  القضاء عمى جيش الرب لممقاومة
 .داخميا في أفريقيا نازحيف ومحنة البلجئيف وال

 غينيا بيساو (1)
موضع في غينيا بيساو: المجمس اجتماعيف ل خبلؿ الفترة قيد االستعراض، خصص  .8

 أبريؿ 24عقد في المن 319 االجتماع الػو  2012 أبريؿ 17في  المنعقد 318االجتماع الػ
2012. 

 :مفمجمس السمـ واألفإف ، 318خبلؿ اجتماعو الػ .9
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  سبوعيف أ، قبؿ 2012أبريؿ عاـ  12ي وقع في غينيا بيساو في ذبشدة االنقبلب الأداف
أبريؿ  29في المقرر إجراؤىا التي كاف مف بلنتخابات الرئاسية لمف الجولة الثانية 

 ؛2012
  قيادة جيش غينيا بيساو في لمقبوؿ القانوني وغير التدخؿ غير الشدد عمى أف تكرار

لمبمد يساىـ في استمرار عدـ االستقرار وثقافة اإلفبلت مف العقاب،  الحياة السياسية
القانوف و تعزيز التنمية وترسيخ ثقافة الديمقراطية دولة ؽ الجيود الرامية إلى إرساء يويع

 ومكافحة آفة االتجار بالمخدرات؛
 عاؿ تناسب مع خطورة األفي اً حزمبأسره أفريقيا والمجتمع الدولي ضرورة إبداء دد عمى ش

 لنظاـ الدستوري؛إلى افورية بالعودة اللب االمرتكبة مف قبؿ منفذي االنقبلب وط
  ،مشاركة غينيا بيساو ي لالفور  تعميؽالقرر، وفقا لصكوؾ االتحاد االفريقي ذات الصمة

 منظاـ الدستوري، ل لحيف العودة الفعميةفريقي في جميع أنشطة االتحاد األ
  مجموعة وروبي و ال سيما األمـ المتحدة واالتحاد األفريقي، و دعا شركاء االتحاد األ

دابير المتخذة مف قبؿ دعـ التإلى البمداف الناطقة بالمغة البرتغالية والشركاء الثنائييف، 
قبوؿ عمى نقبلب وأنصارىـ االإجبار مرتكبي مف أجؿ فريقي والعمؿ معا االتحاد األ

 .العودة إلى الشرعية الدستورية
 :مجمس السمـ واألمففإف ، 319وفي اجتماعو الػ .10

 ؛ردوف مزيد مف التأخيالنظاـ الدستوري  لمعودة إلى وكرر طمب 
 قرارات المجموعة ، في ىذا الصدد، تفويض السمطة وأجاز أعمى مبد مجددا أكد

عثة تحقيؽ بنشر كواس( والسيما تمؾ الخاصة بياالقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا )اإل
وعة الدوؿ الناطقة بالبرتغالية لموقفيا المبدئي مف االستقرار وأعرب عف تقديره لمجم

 التحاد األوروبي؛امـ المتحدة وكذلؾ ولؤل الوضع
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 ومؤيدييـ  ةالعسكريعصبة بأسماء أعضاء الوتعميـ القائمة جميع مف المفوضية ت طمب
مف  وذلؾ جميع الدوؿ األعضاء بعد إجراء المشاورات البلزمةعمى  المدنييف والعسكرييف

 ؽ تدابير فرديةأجؿ تطبي
 وضع الممسات األخيرة في ، كواسيإلسراع، بالتشاور مع اإلأيضا مف المفوضية ا طمب

 العصبةأعضاء  عمى التي ينبغي فرضيا ضافيةاإلقوبات العبشأف  اعمى مقترحاتي
 .ومؤيدييـ العسكرييف والمدنييف يةالعسكر 

 الصومال (2)
 لبحث الوضعاألمف ثبلثة اجتماعات خبلؿ الفترة المشمولة بالتقرير، عقد مجمس السمـ و   .11

 فيعقد المن 311يناير واالجتماع الػ 25عقد في الذي  309 االجتماع الػفي الصوماؿ: 
 .2012فبراير  23 فيالذي عقد  312الػجتماع االفبراير و  16

 :مجمس السمـ واألمففإف ، 309وخبلؿ اجتماعو الػ .12
  الصوماؿ الوضع لتعامؿ مع با لؤلمـ المتحدةمف األ مجمسلواضح اللتزاـ باالرحب

بعثة االتحاد والية إعادة النظر في  الجارية مف أجؿ عمميةالبطريقة شاممة وكذلؾ 
 ؛ؿاألفريقي في الصوما

 المفسديف، األمر الذي يقوض عممية السبلـ  الصادر عفالتيديد المستمر أحاط عمما ب
لؤلمـ مف األ بالخطوات التي اتخذىا مجمس، في ىذا الصدد، رحبفي الصوماؿ و 

 1907( متابعة لقرار مجمس األمف 2011) 2023مف خبلؿ اعتماد القرار المتحدة 
(2009 ،) 
 الصوماؿ المخطط حوؿالصوماؿ وأىمية مؤتمر لندف ب الدوليلتزاـ شدد عمى قيمة اال. 
أف تطمع إلى ي، و لندف عقد مؤتمرب، رحب مجمس السمـ واألمف 311خبلؿ اجتماعو الػ .13

األمنية لمجيود السياسية و دعـ المجتمع الدولي عمى تعزيز يجابي أثر إيكوف لو 
 .في الصوماؿواإلنمائية  واإلنسانية
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 :مجمس السمـ واألمففإف ، 312وخبلؿ اجتماعو الػ .14
  الصوماؿ والحظ بارتياح أف الخطوات المتفؽ عمييا في  حوؿرحب بنتائج مؤتمر لندف

بلـ والمصالحة في الصوماؿ فضبل تقطع شوطا طويبل في تعزيز السستمؾ المناسبة 
 المنطقة وخارجيا؛ داخؿمف قدر أكبر مف االستقرار واأل تحقيؽ عف

 تـ التعيد بيا  االلتزامات التيبلى الوفاء بشكؿ كامؿ إالقيادة السياسية الصومالية  ادع
متسمًا أكثر تمثيبل و نظاـ سياسي في الوقت المحدد ووضع بشأف إتماـ المرحمة االنتقالية 

 ،الشموؿب
  عزز  ( الذي2012) 2036القرار  2012فبراير  22رحب باعتماد مجمس األمف يـو

في الصوماؿ مـ المتحدة لبعثة االتحاد األفريقي األ المقدـ مف دعـالبشكؿ كبير حزمة 
إلى  12000بعثة االتحاد األفريقي مف القواـ العددي لقوة وال سيما مف خبلؿ دعـ زيادة 

تبعا لذلؾ واإلذف  ـ المتحدة لمبعثةالمقدـ مف األم دعـالع حزمة وتوسي فردا   17731
الحيوية مضاعفات الو عناصر التمكيف سداد تكاليؼ المعدات الممموكة لموحدات وتوفير ب

 .المطموبة البلزمة
 السودان/جنوب السودان (3)

 مجمس السمـ واألمف ثبلثة اجتماعات لموضع بيف السوداف وجنوب السوداف:خصص  .15
 14عقد في المن 310واالجتماع الػ ،2012 يناير 16عقد في  الذي 308الػ االجتماع

الذي  319واالجتماع الػ ،2012أبريؿ  12عقد في المن 317واالجتماع الػ 2012 فبراير
 .وزاريعمى المستوى ال 2012 أبريؿ 24في  عقد

 :مجمس السمـ واألمففإف ، 308خبلؿ اجتماعو الػ .16
 بشأف بعض القضايا العالقة وال سيما ترسيـ الحدود، بينما حظ بارتياح التقدـ المحرز ال

تقدـ في معالجة القضايا الأعرب، في الوقت نفسو، عف بالغ قمقو إزاء عدـ إحراز 
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وأبيي  يالحدود واألمف جنسيةال ير عمى العبلقات بيف الدولتيف وىالجوىرية التي تؤث
 صوؿ المساعدات اإلنسانية؛و والنفط و 

  ف وجنوب السوداف عمى المشاركة بإخبلص في عممية التفاوض حث كؿ مف السودا
دعـ تفي سبلـ و  افعيشت دولتيف قابمتيف لبلستمرار بشأفتمشيا مع المبدأ المتفؽ عميو 

 إحداىما األخرى.
  تسييؿ باللتزامو المتواصؿ  فريقيالتنفيذ الرفيع المستوى لبلتحاد األ فريؽأثنى عمى

 .المفاوضات بيف الطرفيف
 :مجمس السمـ واألمففإف ، 310جتماعو الػخبلؿ ا .17

 إزاء اإلجراءات المتخذة مف جانب واحد مف كبل بالغ قمقو ال عمىفريقي كد االتحاد األأ
المفاوضات داعيا إياىما إلى مواصمة االلتزاـ ب البمديف في مجاؿ النفط والمسائؿ النفطية

 بيدؼ التوصؿ الى اتفاؽ سبلـ عادؿ؛ القضايا االقتصاديةحوؿ 
  ا، خبلؿ االجتماع االستثنائي لآللية السياسية واألمنيةمعتمادىالبالطرفيف أشاد 

، مذكرة تفاىـ بشأف عدـ 2012فبراير  10الذي عقد في أديس أبابا في المشتركة 
بعثة التحقؽ ومراقبة القرارات التي اتخذت عمى الفور لتفعيؿ ب رحباالعتداء والتعاوف و 
األمنية ألمـ المتحدة امع قائد قوة ، بالتعاوف الوثيؽ يفودعا البمدالحدود المشتركة 

 بأثر فوري؛بعثة التحقؽ ومراقبة الحدود المشتركة  بدء نشرإلى بيي، المؤقتة أل
  بالتعاوف مع جامعة الدوؿ العربية واألمـ المفوضية رحب بالخطوات المتخذة مف قبؿ

 النيؿ األزرؽ وجنوب كردفاف،  إلىالمتحدة، لمعالجة مسألة وصوؿ المساعدات اإلنسانية 
  المسائؿ المتعمقة بترسيـ الحدود بيف تسوية تستكمبل أعرب عف قمقو مف أف الدولتيف لـ

المفاوضات بشأف ىذه  استكماؿالبمديف وحسـ المناطؽ المتنازع عمييا ودعا الطرفيف إلى 
 .المسألة

 مجمس السمـ واألمففإف ، 317وخبلؿ اجتماعو الػ .18
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 فشؿ  مفخيبة أمؿ قوي وعف رض األعميؽ إزاء الوضع السائد عمى عف قمقو ال أعرب
 الطرفيف في تنفيذ االتفاقات التي توصبل إلييا؛

   أداف بشدة األعماؿ المؤسفة وغير المبررة التي اتسـ بيا سموؾ كبل الطرفيف خبلؿ
ي الت ةالدوليالمبادئ فريقي و الشير الماضي، والتي تتعارض مع جميع مبادئ االتحاد األ

دوؿ ذات السيادة، وطالب باالنسحاب الفوري وغير المشروط التحكـ العبلقات بيف 
حكومة السوداف وضع حد لقصفيا الجوي  مفلجيش جنوب السوداف مف ىجميج وطمب 

 جنوب السوداف، عمى
  ودعا فريؽ التنفيذ الرفيع المستوى لبلتحاد األفريقي  بذليايكرر دعمو لمجيود التي

اجتماع برعاية الفريؽ لحسـ ىذه المسألة وجميع القضايا األخرى إلى عقد طرفيف ال
 .العالقة

 :مجمس السمـ واألمففإف ، 319خبلؿ اجتماعو الػ .19
  أعرب عف قمقو البالغ إزاء الوضع السائد عمى طوؿ الحدود بيف السوداف وجنوب

 اإلنساني الناتج عف ذلؾ؛وضع السوداف وكذلؾ إزاء ال
  مف ىجميج ودعا إلى الوقؼ الفوري لعمميات وداف جنوب الس جيش انسحاببرحب

 شنيا القوات المسمحة السودانية ضد جنوب السوداف؛تالقصؼ الجوي التي 
  ا مة أراضييوسبلم احتراـ وحدة السوداف وجنوب السودافبأكد مف جديد التزامو القوي

 يناير 1في  االستقبلؿ السودافوىي تمؾ القائمة عند نيؿ  وحرمة الحدود بيف البمديف
 ؛1956

 ىا الطرفافاالتي أبرمتنفيذ االتفاقات في الطرفيف  أعرب عف قمقو العميؽ إزاء فشؿ 
 بحرية؛
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 تنفيذىا مف جانب كؿ مف يتـ  قرر، في ضوء ما ورد أعبله، اعتماد خريطة طريؽ
تخفيؼ حدة التوتر السائد وتسييؿ استئناؼ المفاوضات بغية  السوداف وجنوب السوداف

 نفصاؿ وتطبيع العبلقات بينيما؛االمرحمة ما بعد في فترة  حوؿ العبلقات
 فريؽ التنفيذ  تحت إشراؼدوف قيد أو شرط  استئناؼ المفاوضاتالطرفيف عمى  حث

، لمتوصؿ إلى اتفاؽ بشأف اإليجادوبدعـ مف رئيس الرفيع المستوى لبلتحاد األفريقي 
رعايا بو ووضع  لمدفوعات المرتبطةالقضايا الحاسمة التالية: الترتيبات المتعمقة بالنفط وا

المناطؽ الحدودية المتنازع عمييا  وتسوية وضع خرىاألدولة المقيميف في الالدولة 
 وترسيـ الحدود والوضع النيائي لمنطقة أبيي؛لمطالب بيا وا
  ىذه المفاوضات في غضوف ثبلثة أشير مف تاريخ اتخاذ ىذا استكماؿ  وجوبقرر

 القرار؛
  تعاوف بحسف نية التنفيذ بنود خارطة الطريؽ أو في أي مف الطرفيف قرر كذلؾ أف فشؿ

المفاوضات بشأف القضايا  فريؽ التنفيذ الرفيع المستوى لبلتحاد األفريقي الستكماؿ مع
 اتخاذ التدابير المناسبة؛إلى جمس السمـ واألمف عالقة سيدفع مال
 مع لشماؿ التعاوف الكامؿ ا-لتحرير السوداف حكومة السوداف والحركة الشعبية  مف طمب

مف أجؿ التوصؿ إلى تسوية عف طريؽ التفاوض ودعا الحكومة  لفريؽ ورئيس اإليجادا
 مـ المتحدة وجامعة الدوؿ العربيةفريقي واأللقبوؿ االقتراح الثبلثي المقدـ مف االتحاد األ

 لسماح بوصوؿ المساعدة اإلنسانية إلى السكاف المتضرريف في المنطقتيف؛بشأف ا
 وااللتزاـ بو، ىذا المقرر طمب مف جميع الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي دعـ 
  وتأييده، بموجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ لؤلمـ المتحدة الدعـ مف مجمس األمف التمس

 .خارطة الطريؽ كما وردت في بيانولاألمـ المتحدة، 
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 :مالي (4)
لبحث ( اجتماعات 6ألمف ستة )خبلؿ الفترة المشمولة بالتقرير، عقد مجمس السمـ وا .20

 314االجتماع الػ( عمى المستوى الوزاري: 2) ا اجتماعاففي مالي، مف بينيالوضع 
 23عقد في منال 315االجتماع الػ)وزاري(،  2012مارس  20ي عقد في باماكو في ذال

 317االجتماع الػ، 2012 أبريؿ 3عقد في الذي  316جتماع الػ، اال2012مارس 
)وزاري(  2012 أبريؿ 24في المنعقد  319االجتماع الػ، 2012 أبريؿ 12في منعقد ال
 .2012يونيو  12في  في نيويورؾ عقد ذيال 323االجتماع الػو 

 :مجمس السمـ واألمف فإف ،314خبلؿ اجتماعو الػ .21
  العناصر المتمردة تشنيا  عف اليجمات التيجـ الوضع النامف قمقو عميؽ أعرب عف

أعداد وجماعات متمردة أخرى، بما في ذلؾ نزوح رير أزاواد لتح مف الحركة الوطنية
 مالي ونحو البمداف المجاورة؛ داخؿكبيرة مف الناس 

 الوطنية وسبلمة أراضييا وسيادتيا وشدد  مالي احتراـ وحدةالثابت ب كد مف جديد التزاموأ
 نتياؾ؛االحمايتيا مف عمى عمى عـز االتحاد األفريقي والدوؿ األعضاء فيو 

 فريقي المجوء إلى التمرد المسمح في مالي؛عمى رفض االتحاد األ شدد 
  دوف ، طالب بالوقؼ الفوري لؤلعماؿ العدائية وحث الجماعات المتمردة المختمفة أف تمتـز

 مبادئ االتحاد االفريقي،البحث عف حؿ سممي لؤلزمة في إطار بتأخير، 
  الدعـ مف بقية دوؿ القارة  دلحشاتخاذ جميع الخطوات البلزمة المفوضية طمب مف رئيس

تحت رعاية االتحاد مجموعة دعـ ومتابعة  بما في ذلؾ إنشاء ه،ر بأسوالمجتمع الدولي 
 .فريقي واألمـ المتحدةاأل

 :مجمس السمـ واألمف فإف ،315خبلؿ اجتماعو الػ .22
 مارس22االنقبلب الذي وقع بتاريخ عقب  أداف بقوة انييار النظاـ الدستوري في مالي 

 عمى السمطة؛ قسـ مف الجيش في مالي استيبلءو  2012
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  الفورية لمنظاـ  العودةكد عمى ضرورة أدعا الجيش إلى العودة فورا إلى ثكناتو و
 الدستوري، 

  ،مشاركة مالي في ل يالفور  تعميؽالقرر، وفقا لصكوؾ االتحاد االفريقي ذات الصمة
 .الدستوريلمنظاـ العودة الفعمية فريقي لحيف جميع أنشطة االتحاد األ

 :مجمس السمـ واألمف فإف ،316خبلؿ اجتماعو الػ .23
  الوحدة بفريقي وجميع الدوؿ األعضاء فيو بلتحاد األلالتأكيد عمى االلتزاـ الثابت أعاد

بذؿ قصارى جيدىا عـز أفريقيا عمى عمى و ة أراضييا وسبلم لجميورية مالي الوطنية
 لضماف الحفاظ عمييا؛

  وحدة عمى مف أجؿ الحفاظ كواس ياإلفريقي لجيود د األالتأكيد عمى دعـ االتحاجدد
 وكذلؾ العودة إلى النظاـ الدستوري في الببلد؛واحتراميا  راضي ماليسبلمة أو 
 لبيانييا الصادريف ، وفقا كواسيأعرب عف دعمو الكامؿ لمعقوبات المفروضة مف قبؿ اإل

 ؛2012مارس  29و  27في 
  حركات المتمرديف في شماؿ  لتي تنفذىااشدد عمى ضرورة وضع حد فوري لميجمات

استعادة سمطة حكومة مالي عمى كامؿ أراضييا وتسييؿ البحث عف حؿ دائـ و  الببلد
الوطنية وسبلمة  مالي وحدةلألي مطالبة مشروعة، عمى أساس االحتراـ الصاـر 

 ؛أراضييا وسيادتيا
  ئيا صر مف لوانشر عنا ةإلمكانيتفعيؿ عممية التخطيط كواس بشأف ياإل قرارأجاز

تقديـ ة يمف المفوض طمبيا و وسبلمة أراضي مالي حماية وحدةعمى لممساعدة الجاىز 
إلى فريقي ودعا جميع الدوؿ األعضاء وشركاء االتحاد األكواس ياإل الدعـ البلـز لمبادرة

 كواس.ياإل جيودل وغيرىما مف الدعـ الضروري الدعـ المالي والموجستيتقديـ 
 :مجمس السمـ واألمف فإف ،317خبلؿ اجتماعو الػ .24
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 النظاـ الدستوري وبوجو خاص استعادة ب ةتعمقموال رحب بالتطورات المشجعة في مالي
 ؛2012 أبريؿ 6في عمى االتفاقية اإلطارية  توقيعال
 ؤوبة إليجاد حؿ لؤلزمة في مالي، الد اجيودىكواس عمى يئلأعرب مجددا عف تقديره ل 
  سيد ديونكوندا تراوري ودعا جميع الجيات الفاعمة الرئيس بالنيابة، ال بتنصيبرحب

 .ةاإلطاري يةبلتفاقلخرى األحكاـ لؤل الدقيؽتنفيذ إلى الالمعنية 
 :مجمس السمـ واألمف فإف ،319خبلؿ اجتماعو الػ .25

  أف النظاـ الدستوري وشدد عمى ضرورة  عودةبالتطورات المشجعة في مالي بشأف رحب
 ؛بيا تعيدتـ النية مف أجؿ تنفيذ االلتزامات التي  جميع األطراؼ في مالي بحسفتعمؿ 

  شجع الوسيط، بالتشاور الوثيؽ مع االتحاد األفريقي، عمى مواصمة وتكثيؼ جيوده
لضماف اكتماؿ عودة النظاـ الدستوري، وفقًا لصكوؾ االتحاد األفريقي والمجموعة 

 االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا ذات الصمة؛
  دانة االتحاد األفريقي وأعرب مجددًا عف قمقو البالغ إزاء التطورات في شماؿ مالي وا 

المجموعات المسمحة واإلرىابية ضد دولة مالي، بما في شنيا التي ت ماتالشديدة لميج
ذلؾ االبتزاز ضد الجيش المالي وأسرىـ في أجيميوؾ، ورفض "إعبلف االستقبلؿ المعمف 

 ىو الغ وباطؿ؛مف قبؿ الحركة الوطنية لتحرير أزاواد"، والذي 
 مجمس السمـ واألمف:، فإف 323خبلؿ اجتماعو الػ .26

  أكد مجددًا قمؽ االتحاد األفريقي إزاء استمرار احتبلؿ الجزء الشمالي مف مالي مف قبؿ
المجموعات المسمحة واإلرىابية والمجرمة، العاممة في تمؾ المنطقة، والروابط المتزايدة 

، والوضع اإلنساني األليـ السائد عمى أرض اميةر جاإلشبكات البيف الشبكات اإلرىابية و 
 الواقع؛
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  أكد مجددًا قمؽ االتحاد األفريقي إزاء استمرار ىشاشة المؤسسات التي تـ إنشاؤىا كجزء
مف العممية نحو استعادة النظاـ الدستوري والتدخؿ المستمر لمعناصر العسكرية في إدارة 

 المرحمة االنتقالية؛
 التنصيب لفريؽ الدعـ والمتابعة حوؿ الوضع في مالي، المنعقد  اجتماعستنتاجات أجاز ا

 ؛2012يونيو  7جاف، كوت ديفوار، في دفي أبي
  أعرب عف دعمو الكامؿ لجميع الجيود الرامية إلى معالجة أسباب التمرد المتكرر في

شمالي مالي بوسائؿ سممية، والتحاور مع المجموعات المالية التي تمتـز بالتفاوض عمى 
 اس مبادئ االتحاد األفريقي؛أس

  أكد مجددًا دعمو الستمرار وساطة المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا، بمشاركة
 البمداف األساسية، وتحديدًا، موريتانيا والنيجر؛

  شّدد عمى الحاجة الممحة إلى إيجاد بيئة مواتية لتمكيف المؤسسات االنتقالية مف ممارسة
لب بالحؿ الفوري لممجمس الوطني لعودة الديمقراطية واستعادة مسؤولياتيا بالكامؿ، وطا

الدولة، وطمب مف المفوضية وضع قائمة أولية لؤلفراد والكيانات التي تقوض عممية 
العودة إلى النظاـ الدستوري بالكامؿ، بالتشاور مع المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب 

 االقتضاء؛ ندعأفريقيا وغيرىا مف أصحاب المصمحة، التخاذ إجراء 
  شّدد عمى ضرورة التعاوف الوثيؽ والمستمر بيف الحكومة ومختمؼ الفاعميف السياسييف

 والمجتمع المدني في مالي حوؿ التحديات المختمفة التي تواجو البمد؛
  ،أذف لممجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا، بتنفيذ الترتيبات العسكرية واألمنية

اسية حسب االقتضاء، صوب تحقيؽ أىداؼ االتحاد األفريقي بالتعاوف مع البمداف األس
 والمجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا في مالي؛
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  دعا مجمس األمف إلى إجازة النشر المتوخى لقوة المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب
أفريقيا عمى وجو السرعة وناشد جميع الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي القادرة عمى 

 ـ الدعـ البلـز وكذلؾ شركاء االتحاد األفريقي القياـ بذلؾ؛تقدي
  ،وطمب مف مفوضيتي االتحاد األفريقي والمجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا

استكماؿ العمؿ الذي تـ البدء فيو بالفعؿ صوب التعريؼ الدقيؽ لتكميؼ العمميات 
مى وجو السرعة، وذلؾ دعمًا ووضع مفيوميا وسائر الوثائؽ ذات الصمة لمقوة المتوقعة ع

مف األمـ المتحدة وسائر الشركاء، مساندة لمطمب الرسمي لمجمس األمف لؤلمـ المتحدة، ب
 وبالتعاوف مع جميع البمداف المجاورة لمالي.

 جمهورية الكونغو الديمقراطية: خامساً 
ضع في خبلؿ الفترة قيد االستعراض، عقد مجمس السمـ واألمف اجتماعًا واحدًا حوؿ الو  .27

. قاـ 2012يونيو  21المنعقد في  324جميورية الكونغو الديمقراطية وىو: االجتماع الػ
 مجمس السمـ واألمف بما يمي:

  شّدد مرة أخرى عمى أف المجوء إلى التمرد المسمح يشكؿ تيديدًا خطيرًا لمسمـ واألمف
أداف ة في القارة، و واالستقرار في أفريقيا، وكذلؾ جدوى عمميات إرساء الديمقراطية الجاري

 بشدة عمؿ العناصر المسمحة المشتركة في اليجـو ضد الدولة الكونغولية؛
  الشعب بدقة عف شّدد عمى ضرورة امتثاؿ جميع عناصر المجمس الوطني لمدفاع

 23الشعب، في اتفاؽ جوما في  عف لبللتزامات المعمنة مف قبؿ المجمس الوطني لمدفاع
 ؛M23وري لمجناح العسكري ، وطالب بالحؿ الف2009مارس 

  أعرب عف قمقو البالغ إزاء اآلثار اإلنسانية لمقتاؿ الراىف، بما في ذلؾ المجموعات
 أنيـ سيخضعوف لممساءلة لتصرفاتيـ؛ M23المستضعفة، وحذر قادة 

  في شرقي جميورية الكونغو  مرأةالأعرب عف غضبو إزاء استمرار العنؼ ضد
ة لفوري ليذه الجرائـ واتخاذ تدابير لضماف حمايالديمقراطية، وحث عمى اإلنياء ا

عادة تأىيؿ الضحايا؛المجموعة المعنية   وا 
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  أعرب عف دعمو الكامؿ لجيود حكومة جميورية الكونغو الديمقراطية الستعادة سمطة
 الدولة بالكامؿ؛ 

 عمى االستفادة مف اآلليات التي توفرىا معاىدة السمـ واالستقرار  طقةوشجع بمداف المن
التنمية في منطقة البحيرات الكبرى لتقديـ دعـ كامؿ لجميورية الكونغو الديمقراطية في و 

 جيودىا الستعادة األمف في شمالي كيفو.
 بحث المسائل المواضيعية)ب( 

خبلؿ الفترة التي يشمميا التقرير، بحث مجمس السمـ واألمف المسائؿ المواضيعية األربع  .28
 واألمف واالستقرار في أفريقيا.التالية المتعمقة بتعزيز السمـ 

 االنتخابات في أفريقيا( 1)
خبلؿ الفترة التي يشمميا التقرير، عقد مجمس السمـ واألمف اجتماعيف حوؿ االنتخابات  .29

، 317، واالجتماع الػ2012فبراير  16، المنعقد في 311في أفريقيا وىما: االجتماع الػ
 .2012أبريؿ  12المنعقد في 

 مجمس السمـ واألمف: فإف. ،311خبلؿ اجتماعو الػ .30
  الحظ بارتياح أف المفوضية تعتـز إرساؿ بعثة مراقبة االنتخابات إلى السنغاؿ، بمناسبة

 ؛2012فبراير  26االنتخابات الرئاسية، والتي مف المقرر أف تعقد جولتيا األولى في 
 فبراير  15ذ في رحب بدخوؿ الميثاؽ األفريقي لمديمقراطية واالنتخابات والحكـ حيز التنفي

، وحث جميع الدوؿ األعضاء التي لـ تقـ بعد باتخاذ الخطوات البلزمة عمى 2012
 القياـ بذلؾ كي تصبح أطرافًا في ىذه الوثيقة اليامة؛

 .واتفؽ عمى عقد جمسة الستعراض العمميات االنتخابية في القارة كؿ شيريف 
 مجمس السمـ واألمف: فإف ،317خبلؿ اجتماعو الػ .31

 26بلنتخابات الرئاسية في التنظيـ الناجح ل عمىب السنغاؿ والقادة السياسييف ىنأ شع 
 ؛2012مارس  25فبراير و
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  وكذلؾ 2012فبراير  12الحظ االختتاـ السممي لبلنتخابات البرلمانية في مصر، في ،
، وأحاط 2012مارس  10عقد الجولة األولى لبلنتخابات الرئاسية في غينيا بيساو، في 

 ؛2012مارس  29امبيا، في جالنتخابات البرلمانية المنعقدة في عممًا با
  أحاط عممًا بالخطوات التي اتخذتيا المفوضية إلرساؿ بعثات مراقبة االنتخابات إلى

 26مايو و 10في آنذاؾ الجزائر وليسوتو، بمناسبة انتخاباتيما البرلمانية المقرر إجراؤىا 
 ، عمى التوالي؛ 2012مايو 

  الميثاؽ عمى تصديؽ مالخطوات البلزمة لاألعضاء الدوؿ  اتخاذ ضرورة وأكد مجددًا
بدقة لجميع  ياامتثالوجوب بذلؾ، و ـ إف لـ تقاألفريقي لمديمقراطية واالنتخابات والحكـ 

 انتخابات حرة وعادلة وشفافة.إجراء صكوؾ االتحاد األفريقي ذات الصمة التي تحكـ 
 إقميم الساحل( 2)
مارس  20المنعقد في باماكو، في  314األمف، خبلؿ اجتماعو الػعتمد مجمس السمـ و ا .32

 ، إعبلنًا حوؿ الوضع في الساحؿ، والذي قاـ فيو بما يمي:2012
  أعرب عف قمقو البالغ إزاء الوضع السائد عمى أرض الواقع، مشيرًا إلى أف منطقة

 لمحدود ةبر اعالالساحؿ واجيت تحديات عديدة، مرتبطة باإلرىاب والجريمة المنظمة 
الوطنية، وانتشار األسمحة، واالتجار غير المشروع والنزاعات المسمحة الكامنة، وكذلؾ 

 التدىور البيئي وتغير المناخ، وانعداـ األمف الغذائي واألزمة التغذوية؛
 أكد عمى الحاجة إلى نيج شامؿ يتناوؿ جميع المسائؿ المطروحة؛ 
 ممجموعات اإلرىابية، وفقًا لمقررات االتحاد أكد مجددًا ضرورة الحظر الفعاؿ لدفع فدية ل

 تحقيؽ ىذه الغاية؛ لاألفريقي ذات الصمة، وحث الشركاء عمى تقديـ الدعـ الكامؿ 
 االجتماع المشترؾ بيف خبراء االتحاد األفريقي واألمـ المتحدة المنعقد ستنتاجات وأجاز ا

المفوضية، العمؿ ، والذي يطمب مف 2012مارس  15و  14في أديس أبابا، في يومي 
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عف كثب مع األمـ المتحدة، بالتشاور مع سائر أصحاب المصمحة، التخاذ جميع 
 الخطوات البلزمة لمتابعة وتنفيذ تمؾ االستنتاجات.

 قضية جيش الرب لممقاومة (3)
لبحث  321خبلؿ الفترة التي يشمميا التقرير، كّرس مجمس السمـ واألمف اجتماعو الػ .33

. قاـ 2012مايو  22ؽ اإلقميمي ضد جيش الرب لممقاومة، في عمميات مبادرة التنسي
 مجمس السمـ واألمف بما يمي:

 رحب بالتقدـ المحرز في تنفيذ مبادرة التنسيؽ اإلقميمي ضد جيش الرب لممقاومة؛ 
  8أجاز استنتاجات االجتماع األوؿ آللية التنسيؽ المشتركة المنعقد في أديس أبابا، في 

لج عمى وجو الخصوص ىيكؿ القيادة والمراقبة لفرقة العمؿ ، والتي تعا2012مايو 
ؽ العمؿ ياإلقميمية والمسائؿ األخرى ذات الصمة، وحماية المدنييف والتنسيؽ بيف فر 

 لممراقبة ومياـ األمـ المتحدة والمكاتب عمى أرض الواقع؛اإلقميمي 
 د جيش الرب قرر تجديد اإلذف الممنوح إلطبلؽ وتنفيذ مبادرة التنسيؽ اإلقميمي ض

 ( شيرًا إضافية؛12ثني عشر )إلممقاومة لفترة 
  دعا جميع الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي إلى تقديـ الدعـ المالي والموجستي

 لمجيود الرامية إلى تنفيذ مبادرة التنسيؽ اإلقميمي ضد جيش الرب لممقاومة؛
  قة العمؿ اإلقميمية مف حث شركاء االتحاد األفريقي عمى تحسيف دعميـ لتمكيف مقر فر

أداء المياـ المسندة إلييا بفعالية وتيسير العمؿ الفعاؿ لمختمؼ القطاعات التشغيمية 
 لممبادرة؛ 

  ورحب بالخطوات التي تتخذىا المفوضية لمعقد المبكر لمنتدى الدعـ الذي يضـ البمداف
حاد األفريقي المجاورة لمدوؿ األعضاء المتأثرة، وكذلؾ سائر الدوؿ األعضاء في االت

التي تيميا مشكمة جيش الرب لممقاومة، والشركاء الثنائييف والمتعددي األطراؼ الذيف 
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شاركوا في الجيود المبذولة ضد جيش الرب لممقاومة، مف أجؿ تعبئة الدعـ لمبادرة 
 التنسيؽ اإلقميمي ضد جيش الرب لممقاومة.

في  الموجودة خميًا في البمدانلالجئين والنازحين داحنة االجمسة المفتوحة حول م (4)
 :حالة النزاع في أفريقيا

، المنعقد 326خبلؿ الفترة التي يشمميا التقرير، كرس مجمس السمـ واألمف اجتماعو الػ .34
البلجئيف والنازحيف داخميًا في البمداف التي تشيد النزاع في  حنة، لم2012يونيو  26في 

 أفريقيا. قاـ مجمس السمـ واألمف بما يمي:
 حظ مع القمؽ الوضع اإلنساني لبلجئيف والنازحيف داخميًا والمياجريف المختمطيف، ال

 والسيما المرأة والنساء والمجموعات المستضعفة األخرى، في البمداف التي تشيد النزاع؛
  أكد مجددًا عمى ضرورة إقامة مخيمات البلجئيف بعيدًا مف الحدود، وفقًا التفاقية منظمة

 حوؿ الجوانب المحددة لوضع البلجئيف في أفريقيا؛ 1969عاـ الوحدة األفريقية ل
  خميًا؛احماية لبلجئيف والنازحيف دتوفير الحث جميع الدوؿ األعضاء عمى 
  شّدد عمى أنو باإلضافة إلى تعميـ حماية المدنييف في عمميات دعـ السبلـ لبلتحاد

ييف جزءًا مف تكميؼ األفريقي، يجب أف تشكؿ إجراءات التشغيؿ الموحدة لحماية المدن
 بعثات االتحاد األفريقي المستقبمية؛ 

  ودعا جميع الدوؿ األعضاء التي وّقعت عمى اتفاقية حماية ومساعدة النازحيف داخميًا في
 لضماف دخوليا المبكر حيز التنفيذ.عمييا  تصديؽالأفريقيا، إلى 

 :من بروتوكوله 11اجتماع مجمس السمم واألمن بموجب المادة )ج( 
بلؿ الفترة التي يشمميا التقرير، عقد مجمس السمـ واألمف اجتماعات مع أجيزة مماثمة خ .35

مف بروتوكولو، والتي تنص عمى أف مجمس األمف  17حوؿ السمـ واألمف، عمبًل بالمادة 
يتعاوف ويعمؿ عمى نحو وثيؽ مع مجمس األمف لؤلمـ المتحدة وسائر المنظمات الدولية 



ASSEMBLY/AU/6 (XIX) 

Page 19 

. وفي ىذا السياؽ، عقد مجمس السمـ واألمف اجتماعيف ذات الصمة، وفاء بتكميفو
 :2012استشارييف سنوييف مشتركيف مع نظرائو خبلؿ شيري مايو ويونيو 

االجتماع االستشاري السنوي المشترك الخامس بين مجمس السمم واألمن لالتحاد ( 1)
 :2012مايو  22األفريقي والمجنة السياسية واألمنية لالتحاد األوروبي، بروكسل، 

، لعقد اجتماعات استشارية سنوية مشتركة في 2008عمبًل باالتفاؽ المبـر في سبتمبر  .36
أديس أبابا وبروكسؿ، بالتناوب، وفي إطار الشراكة االستراتيجية بيف أفريقيا واالتحاد 
األوروبي، عقد مجمس السمـ واألمف والمجنة السياسية واألمنية لبلتحاد األوروبي 

. تبادؿ 2012مايو  29ري السنوي المشترؾ في بروكسؿ في اجتماعيما االستشا
الجيازاف اآلراء حوؿ الوضع في غينيا بيساو ومالي والصوماؿ والعبلقات بيف السوداف 

جيش اإلقميمي ضد عاوف وجنوب السوداف، وكذلؾ المسائؿ المتعمقة بالساحؿ، ومبادرة الت
ؿ المسائؿ العالمية ذات االىتماـ مواقؼ حو الالرب لممقاومة، ومكافحة اإلرىاب وتنسيؽ 
 ىذا التقرير. مف  3المشترؾ. وترد نتائج االجتماع في الممحؽ 

االجتماع االستشاري السنوي السادس المشترك بين مجمس السمم واألمن لالتحاد ( 2)
 :2012يونيو  13األفريقي ومجمس األمن لألمم المتحدة، نيويورك، 

بيف مجمس السمـ واألمف ومجمس األمف لؤلمـ  2007بناء عمى االتفاؽ المبـر في عاـ  .37
المتحدة، لعقد اجتماعات استشارية سنوية مشتركة في أديس أبابا ونيويورؾ، بالتناوب، 

 13عقد الجيازاف اجتماعيما االستشاري السنوي المشترؾ السادس في نيويورؾ، في 
مالي والصوماؿ . تبادؿ الطرفاف اآلراء حوؿ الوضع في غينيا بيساو و 2012يونيو 

يا تكااتعاونيما وشر عزيز والعبلقات بيف السوداف وجنوب السوداف. وناقشا أيضًا مسألة ت
 4ر دعمًا لتعزيز السمـ واألمف في أفريقيا. وترد نتائج االجتماع في الممحؽ بأكبدرجة 

 بيذا التقرير.
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 اجتماعات الهيئات الفرعية لمجمس السمم واألمن)د(    
 لعاممين العسكريينلجنة ا( 1)   

( مف بروتوكوؿ مجمس 8)13قامت لجنة العامميف العسكرييف التي أنشئت بموجب المادة  .38
. قاـ المشاركوف مف بيف 2012أبريؿ  26و 21السمـ واألمف، بعقد اجتماع في يومي 

ض عمؿ لجنة العامميف العسكرييف ووضع برنامج عمؿ لمفترة اجممة مسائؿ أخرى باستعر 
 .2012أكتوبر مف مايو حتى 

 لجنة خبراء مجمس السمم واألمن( 2)   
اجتماعًا لمقياـ، مف بيف  2012مايو  21عقدت لجنة خبراء مجمس السمـ واألمف، في  .39

جوانب أخرى، بالتحضيرات لبلجتماع االستشاري السنوي المشترؾ الخامس بيف مجمس 
تحاد األوروبي، الذي كاف السمـ واألمف لبلتحاد األفريقي والمجنة السياسية واألمنية لبل

 ، في بروكسؿ. 2012مايو  29مف المقرر آنذاؾ انعقاده في 
 هيئة الحكماء( 3)
مف بروتوكوؿ مجمس السمـ واألمف، ُكمفت ىيئة الحكماء بدعـ  11بناء عمى المادة  .40

جيود مجمس السمـ واألمف وجيود رئيس المفوضية، والسيما في مجاؿ منع النزاع، بناء 
أو بناء عمى مبادرتيما. خبلؿ الفترة قيد االستعراض، قامت الييئة بعدد مف عمى طمبيما 

 األنشطة.
مشتركة سابقة لبلنتخابات مع المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب ميمة قامت الييئة ب .41

، في إطار 2012فبراير  25إلى  21أفريقيا مع جميورية السنغاؿ، في الفترة مف 
باالنتخابات، عمى نحو ما أقره مؤتمر االتحاد خبلؿ  تقريرىا عف العنؼ والنزاع المتصؿ

 الرئيسي لمبعثةكاف اليدؼ . 2009دورتو العادية المنعقدة في سرت، ليبيا، في يوليو 
 المساعدة في تيسير تنظيـ انتخابات سممية وحرة وعادلة.ىو 

، في تونس، ورشة عمؿ 2012أبريؿ  29إلى  27نظمت ىيئة الحكماء في الفترة مف  .42
موضوع "تعزيز الحكـ السياسي لمسمـ واألمف واالستقرار في أفريقيا". ُعقدت ىذه  حوؿ
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و  5الورشة، التي تعتبر الثانية مف نوعيا، بعد تمؾ التي نظمت في زنجبار، في يومي 
لمجمس السمـ واألمف، المنعقد  275، عمبًل بالبياف الرسمي لبلجتماع الػ2011أكتوبر  6

والذي طمب مف الييئة استعراض اآلليات الحالية  2011يؿ أبر  26في أديس أبابا في 
حوؿ إرساء الديمقراطية والحكـ في أفريقيا باستفاضة، كيما تقّدـ توصيات ممموسة إلى 

لشعبية في االنتفاضات امجمس السمـ واألمف. اعُتمد قرار مجمس السمـ واألمف في ظؿ 
ت إرساء الديمقراطية في القارة ، شماؿ أفريقيا، والتي توفر فرصة فريدة لتعميؽ عمميا

 كما شّددت عمى ذلؾ أجيزة صنع السياسة لبلتحاد األفريقي.
شارؾ أيضًا كؿ مف رئيس جميورية تونس، الدكتور محمد منصؼ مرزوقي، والشيخ  .43

راشد الغنوشي، رئيس حركة النيضة، والسيد أربي عابد، النائب الثاني لرئيس الجمعية 
ض الجمسات التفاعمية المحددة لمورشة. وبالتالي استطاع التأسيسية الوطنية في بع

المشاركوف تبادؿ اآلراء مع ىذه الشخصيات الرفيعة المستوى حوؿ الفترة االنتقالية 
الجارية في تونس والتحديات المتعمقة باالنتقاؿ مف النظاـ االستبدادي إلى مؤسسات 

المستفادة مف التجربة  دروسديمقراطية وتمثيمية ومحترمة لحقوؽ اإلنساف. ستثري ال
 ألفكار التي قامت بيا ىيئة الحكماء.عممية استثارة االتونسية 

لييئة الحكماء. انتيزت الييئة  12، االجتماع الػ2012أبريؿ  30تبل الورشَة، في  .44
الفرصة لبحث وضع السمـ واألمف في أفريقيا. وقّيمت أيضًا األنشطة التي اضطمعت بيا 

 .2011ديسمبر  7، المنعقد في زنجبار، تنزانيا، في 11خبلؿ اجتماعيا الػ
جادوجو، بوركينافاسو، خموة ا، في و 2012يونيو  5و  4عقدت ىيئة الحكماء في يومي  .45

حوؿ تعزيز العبلقات مع اآلليات اإلقميمية المماثمة. جمعت الخموة، إلى جانب أعضاء 
دوؿ غرب أفريقيا، ولجنة وأصدقاء ىيئة الحكماء، مجمس حكماء المجموعة االقتصادية ل

األعياف لممجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا واإليجاد، وكذلؾ المؤسسات األخرى 
( 2( والية وطرائؽ عمميات اليياكؿ المشاركة؛ )1ذات الصمة. ناقشت الخموة )

( وناقشت تنسيؽ 3في أفريقيا؛ )استعرضت التيديدات الناشئة لوضع السمـ واألمف 
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. اعتمد االجتماع إطارًا لتفعيؿ "شبكة والوساطة فيو في منع النزاع افر الجيودظوت
شارؾ في إحدى الجمسات  يكومباور  زوالجدير بالذكر أف الرئيس بمي أفريقية لمحكماء"

لمتفاعؿ مع المشاركيف وتولى افتتاح االجتماع رئيس وزراء بوركينا فاسو، السيد لوؾ 
التكامؿ اإلقميمي، السيد جبريؿ باسولي مع ما شرع وزير الخارجية و و، بينأدولؼ تيا

 .الشركاء في بحث مسألتي منع وتسوية النزاعات
 11في تطور مؤسؼ، توفي رئيس ىيئة الحكماء، الرئيس السابؽ أحمد بف ببل، في  .46

معظـ حياتو لمكفاح الستقبلؿ ببلده، فحسب . لـ يكرس الرئيس بف ببل 2012أبريؿ 
أيضًا لتحرير القارة األفريقية بأسرىا. كرسيا ، بؿ  1962الجزائر، الذي تحقؽ أخيرًا في 

في نظره، ال يمكف أف يكتمؿ تحرير الجزائر طالما لـ تتحرر القارة بأسرىا مف أغبلؿ 
السيطرة األجنبية والعنصرية. ووفقًا لذلؾ، حّث رفقاءه األفريقييف، خبلؿ القمة التأسيسية 

كميًا،" إلكماؿ  حتى  ، أوجزئيامى "الموت ، ع1963لمنظمة الوحدة األفريقية في مايو 
إف التزاـ برنامج إنياء االستعمار والكفاح ضد نظاـ التمييز العنصري والتمييز العرقي. 

، 2007. وفي عاـ لـ يعتره الفتور عمى اإلطبلؽالرئيس بف ببل بقضية الوحدة األفريقية 
ومفوضية االتحاد األفريقي قِبؿ أف يخدـ رئيسًا لييئة الحكماء. انضمت ىيئة الحكماء 

لى عائمتو و إلى   فقداف ابف أفريقيا العظيـ ىذا.ا الحزف عمى ملمشاطرتيالجزائر ا 
 

 :مشاركة مجمس السمم واألمن في بقية أنشطة السمم واألمن
 

، سفير أنجوال، في االجتماع الثاني 2012شارؾ رئيس مجمس السمـ واألمف لشير أبريؿ  .47
. وكما أشير إلى ذلؾ أعبله، 2012أبريؿ  30قد في تونس، في عشر لييئة الحكماء، المنع

كاف االجتماع مسبوقا بورشة عمؿ تـ تنظيميا حوؿ موضوع تعزيز الحكـ السياسي مف 
 أجؿ السمـ واألمف واالستقرار في أفريقيا".
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، شارؾ في ابيدجاف الممثؿ الدائـ لجميورية الكونغو لدى االتحاد 2012يونيو  7في  .48
، والممثؿ الدائـ لجميورية 2012بصفتو رئيسا لمجمس السمـ واألمف لشير يونيو  األفريقي،

، في 2012الكاميروف لدى االتحاد األفريقي، رئيس مجمس السمـ واألمف لشير مايو 
االجتماع االفتتاحي لفريؽ الدعـ والمتابعة حوؿ الوضع في مالي. وانعقد االجتماع تحت 

 يقي واألمـ المتحدة وترأسو رئيس المفوضية. رعاية اإليكواس واالتحاد األفر 
 

 :حالة السمم واألمن في أفريقيا –خامسا
 

حثو تقرير مجمس السمـ بخبلؿ دورتو العادية  الثامنة عشرة، فإف مؤتمر االتحاد، عقب  .49
[، ASSEMBLY/AU/6(XVIII)]الوثيقةواألمف عف أنشطتو وحالة السمـ واألمف في أفريقيا 

المؤتمر عدد مف فيو تناوؿ الذي  ASSEMBLY/AU/DEC.408(XVIII)اعتمد المقرر 
أوضاع األزمات والنزاعات، وكذلؾ مسائؿ أخرى ذات صمة. وأعطى توجييات حوؿ 

مف أجؿ التغمب عمى الصعوبات التي تتـ مواجيتيا وتعزيز  اتخاذىااإلجراءات التي يتعيف 
 السمـ في القارة.

 
ـ مف الجيود المبذولة، ظمت القارة تواجو خبلؿ األشير الستة الماضية، وعمى الرغ .50

لى جانب الطريؽ المسدود التي وصمت إليو  يتحديات خطيرة في مجال السمـ واألمف. وا 
بعض أوضاع النزاع، والصعوبات التي تواجو تنفيذ اتفاقيات سبلـ، والمشاكؿ ذات الصمة 

عادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاع، تميزت الفت رة قيد الدراسة باندالع بتعزيز السبلـ وا 
االتجاه العاـ نحو تناقص النزاعات تؤثر عمى كانت ىذه األخيرة ال  ولئفأزمات جديدة. 

حاالت التقدـ وال تحوؿ دوف األخذ بعيف االعتبار المسجمة في القارة منذ عقديف مف الزمف، 
المختصة تستوجب اىتماـ المؤسسات و قمؽ بالغ الشعور بتشكؿ دواعي إال أنيا المحرز، 

 لمقارة وقادتيا.
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تستعرض الفقرات التالية التطورات المتعمقة باألوضاع في الميداف. كما أنيا تغطي  .51
الجيود المبذولة في مجاؿ إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاع. وأخيرا، فيي 

المساس تتناوؿ التحديات ذات الصمة بتواتر حاالت المجوء إلى التمرد المسمح ومحاوالت 
 بالوحدة الوطنية لمدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي وسبلمة أراضييا.

 
 :الوضع في الميدان  -خامسا

 
 :الوضع في جزر القمر(أ

 
في جزر القمر، استمر إحراز التقدـ في تعزيز عممية المصالحة الوطنية، مف خبلؿ  .52

رة ىنا إلى عودة الثقة بيف اإلشاوتنبغي العمؿ الذي يقوده الرئيس إكيميمو دوانيف وحكومتو. 
نسبي، معززا بالقرار السياسي الستقرار الالسمطة المركزية والسمطات التنفيذية في الجزر، وا
 المتمتعة باالستقبلؿ الذاتي. األرخبيؿ البالغ الرمزية بعقد مجالس وزارية في بقية جزر 

 
، 2012في أبريؿ  نشب مع ذلؾ، فقد شيدت الفترة قيد الدراسة بعض الصعوبات. وىكذا .53

خبلؼ بيف رئيس المجمس الوطني وأغمبية النواب الذيف كانوا يطالبوف باستقالتو تحت 
ذريعة عدـ كفاءتو. مما أدى إلى إحداث اضطرابات في أعماؿ الجمسة البرلمانية. وقد 
تسّنت تسوية الخبلؼ أخيرا بفضؿ تدخؿ الرئيس القمري. ومما يدعو إلى القمؽ أيضا، نظرا 

، استئناؼ محاكمة الرئيس السابؽ ألركاف الجيش مف احتماالت التوتر عنوتنجـ  لما قد
مع ثبلثة ضباط  التواطؤ، الوطني لمتنمية، أمير سالمو، بعد تأجيميا مرات عديدة، بتيمة 

 آخريف، في اغتياؿ أحد كبار الضباط.
 

ات المعمنة في المجاؿ االجتماعي واالقتصادي، ال يزاؿ الوضع مثيرا  لمقمؽ. فالتعيد .54
يتـ لـ  2012مارس  11مميوف دوالر أمريكي( خبلؿ مؤتمر الدوحة المنعقد في  670)
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إضافة إلى ذلؾ، ال يزاؿ ثمة كثير مف العقبات التي يتعيف تذليميا لبموغ األىداؼ  تنفيذىا
التي حددىا صندوؽ النقد الدولي، وتسييؿ تخفيؼ عبء الديوف القمرية، وكذلؾ الحصوؿ 

بلت الخارجية. وقد تفاقمت ظروؼ المعيشة الصعبة التي يعاني منيا السكاف عمى التموي
التي مر بيا البمد، مما تسبب في سقوط ضحايا عديدة وخسائر جوية حواؿ الاألسوء جراء 

نداء لتقديـ  2012أبريؿ  30مادية جسيمة. وأماـ ىذا الوضع، وجو رئيس المفوضية في 
ؽ، قدـ االتحاد األفريقي لجزر القمر منحة قيمتيا المساعدة لجزر القمر. وفي وقت الح

 دوالر أمريكي. 300,000
 

في ىذا السياؽ، ينبغي مواصمة تقديـ الدعـ لجزر القمر في الجيود التي تبذليا لتعزيز  .55
السبلـ واالنتعاش في فترة ما بعد النزاع. ومع تشجيع الجيات القمرية عمى مواصمة الجيود 

ر مف جديد نداء إلى جميع البمداف والمنظمات المعنية مناشدا إياىا الجارية، قد يوجو المؤتم
الوفاء بالتعيدات المعمنة خبلؿ مؤتمر الدوحة. وبالمثؿ، ينبغي تشجيع الدوؿ األعضاء 

 القادرة عمى تقديـ الدعـ لجزر القمر عمى القياـ بذلؾ.
 

 مدغشقر (ب
 

توقيع "خارطة لبدى ارتياحو في المقرر المذكور أعبله، فإف مؤتمر االتحاد، بعد أف أ .56
، تحت 2011سبتمبر  17الطريؽ لمخروج مف األزمة في مدغشقر"، في أنتناناريفو، في 

رعاية مجموعة تنمية جنوب أفريقيا )السادؾ(، شجع األطراؼ الممغاشية عمى أف ال تدخر 
مرار في جيدا في سبيؿ إنجاح العممية االنتقالية. إضافة إلى ذلؾ، دعا المفوضية إلى االست

دعـ تنفيذ خارطة الطريؽ وحشد دعـ المجتمع الدولي ليذا الغرض، بما يشمؿ التعجيؿ 
 بفتح مكتب االتصاؿ المشترؾ لبلتحاد األفريقي والسادؾ.
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المؤسسات الرئيسية أقيمت يتذكر المؤتمر أنو، في إطار تنفيذ خارطة الطريؽ،  .57
زراء التوافقي، حكومة الوحدة ، رئيس الو وال سيماالمنصوص عمييا في ىذه األخيرة، 

الوطنية المستقمة االنتخابية المؤتمر االنتقالي، المجمس األعمى االنتقالي والمجنة و الوطنية، 
المجمس الوطني لممصالحة. وقد تـ قطع مرحمة ىامة تشكيؿ االنتقالية. وال يبقى إال لمفترة 

 .2012أبريؿ  13أخرى باعتماد قانوف العفو العاـ في 
 

حركتاف زاؿ الت عممية تنفيذ خارطة الطريؽ، التي التتباطأ بشكؿ مؤكد لؾ، ومع ذ .58
قاطعانيا. وقد تميزت األشير تف لمرئيسيف السابقيف ألبيرت زافي وديجير راتسيراكا يتاالسياس

األخيرة بصعوبات في العبلقات بيف أصحاب المصمحة في المؤسسات االنتقالية. عمى وجو 
رفالومانانا وحزب "مونيما" تأسفو عمى تمادي رئيس الفترة  حركةالخصوص، يبدي كؿ مف 

رافالومانانا  ت حركة االنتقالية، أندري راجولينا، في اتخاذ قرارات أحادية الجانب. وقد عمق
وذلؾ في انتظار قرار مف في المؤسسات االنتقالية،  امنذ أبريؿ الماضي مؤقتا مشاركتي

طات مالسإف في الوقت ذاتو، ف. طة الطريؽحوؿ عدـ احتراـ بعض أحكاـ خار السادؾ 
وقوات األمف متيمة باالستمرار في تخويؼ الصحفييف، والتيديد بإغبلؽ بعض المحطات 

 اإلذاعية الخاصة ومبلحقة أفراد أسرة الرئيس السابؽ رافالومانانا.
 

المسجمة في تنفيذ خارطة العرقمة في إطار السعي إلى التوصؿ إلى حؿ دائـ لحاالت  .59
ريؽ، تعمؿ السادؾ حاليا عمى عقد اجتماع قمة بيف الطرفيف الرئيسييف في األزمة الط

الممغاشية، وتحديدا، السيد أندري راجولينا والرئيس السابؽ مارؾ رافالومانانا. غير أف ىذا 
البعض مخرجا، عتبره المقاء ال يحظى باإلجماع لدى األطراؼ في األزمة الممغاشية. فبينما ي

يتنبؤوف بفشمو معتبريف أف مف شأنو أف يدفع جميع الذيف ال يؤيدوف و خروف يعترض عميو آ
مثؿ ىذه المبادرة إلى التشدد في مواقفيـ، أو قد يؤدي إلى استبعادىـ عف الميداف السياسي 

ومف ثـ، فيـ ينادوف بعقد لقاء في حالة االتفاؽ بيف السيد راجولينا والسيد رافالومانانا. 
 اصر الفاعمة.موسع يشمؿ جميع العن
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انتخابات تشريعية ورئاسية حرة وشفافة إجراء في الواقع، ال تزاؿ الجيود الرامية إلى  .60

وذات مصداقية تبلقي صعوبات. وبينما تنص خارطة الطريؽ عمى أف الجدوؿ الزمني 
لمفترة  المستقمة ة الوطنيكوف محددا عمى نحو مشترؾ بيف المجنة  االنتخابية ياالنتخابي س

وممثمي األمـ المتحدة، بناء عمى تقرير بعثة تقييـ االحتياجات االنتخابية لمخبراء الية االنتق
الوطنييف والدولييف، فمـ تتفؽ المؤسستاف المسؤولتاف عمى الجدوؿ الزمني االنتخابي 
طار  النيائي. تضاؼ إلى ذلؾ التحديات ذات الصمة بغياب سجؿ انتخابي ذي مصداقية، وا 

قاش حوؿ الجمع أو الفصؿ بيف االنتخابات التشريعية والرئاسية، تشريعي مناسب، والن
الوطنية وكذلؾ حوؿ تعييف الممثميف الثبلثة لؤلحزاب السياسية في المجنة االنتخابية 

 االنتقالية وحوؿ تكويف المحكمة االنتخابية الخاصة.  المستقمة لمفترة 
 

ر االتحاد األفريقي لمكتب وتشغيؿ عنصلتوفير اتخذت المفوضية اإلجراءات البلزمة  .61
االتصاؿ المشترؾ بيف االتحاد األفريقي/السادؾ في مدغشقر. أما عنصر السادؾ لمكتب 
االتصاؿ فيو قائـ بالفعؿ ويمعب دورا ىاما في مواكبة عممية الخروج مف األزمة في 

ضع الميداف. ومف خبلؿ المكتب المشترؾ، يرمي االتحاد األفريقي والسادؾ إلى متابعة الو 
عف كثب وتسييؿ تنفيذ خارطة الطريؽ، بالتنسيؽ والتعاوف عمى نحو وثيؽ مع الشركاء 

 الدولييف.
 

الوسيمة تشكؿ عمى ضوء ما سبؽ، قد يؤكد المؤتمر مجددا أف خارطة الطريؽ تظؿ  .62
الوحيدة لمخروج مف األزمة، ويحث أصحاب المصمحة عمى تنفيذىا تنفيذا تاما، خصوصا 

االجتماعية واالقتصادية المؤلمة المترتبة عمى استمرار األزمة. في ات بالتداعيفيما يتعمؽ 
قد يكرر و لسادؾ. مع ا ًا كامبلً األطراؼ الممغاشية تعاونتتعاوف ىذا السياؽ، ينبغي أف 

النداء الذي وجيو االتحاد األفريقي إلى الشركاء الدولييف لمواصمة تقديـ أيضا المؤتمر 
 التعجيؿ بعودة الوضع الدستوري إلى مجراه الطبيعي.الدعـ لمجيود الجارية، بغية 
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 :الصومال(ج
 

خبلؿ الفترة قيد الدراسة، ظؿ الوضع في الصوماؿ يشيد تطورا إيجابيا. وقد تـ إحراز  .63
سبتمبر  6تقدـ جدير بالثناء في تنفيذ خارطة الطريؽ السياسية المعتمدة في مقديشو في 

رئيس الوزراء و ومة االتحادية االنتقالية، . والموقعوف الستة، وتحديدا رئيس الحك2011
اإلدارة اإلقميمية لكؿ مف بونتبلند وغالمدوج، وكذلؾ و ورئيس البرلماف الوطني االنتقالي، 

أىؿ السنة والجماعة، بذلوا جيودا لتعزيز الزخـ الذي تولد عف المؤتمريف االستشارييف 
إلى  15، ومف 2011ديسمبر  23إلى  21الوطنييف المنعقديف في جارووي، بونتبلند، مف 

، والمذيف اتفقوا خبلليما عمى نيج مفصؿ إلنياء الفترة االنتقالية. وتنص 2012فبراير  17
"مبادئ جارووي" عمى اعتماد دستور مؤقت مف قبؿ جمعية تأسيسية يعّينيا جميع موقعي 

ضـ غرفتيا خارطة الطريؽ والمجتمع المدني، وعمى إنشاء ىيئة تشريعية اتحادية بغرفتيف ت
ممثبل، وتتكوف الغرفة العميا مف ممثمي الواليات االتحادية واإلدارات اإلقميمية.  225السفمى 

وسيتـ اختيار ممثمي الجمعية التأسيسية والغرفة السفمى، في واليتيا األولى ألربع سنوات، 
رى وتجبعد ذلؾ لمتوزيع بيف القبائؿ. وعميو، ستمغى ىذه الصيغة  4.5عمى أساس صيغة 

 انتخابات لمبرلمانات البلحقة.
 

، قاـ رئيس الحكومة االتحادية االنتقالية، شريؼ شيخ محمد، 2012 مارس 27في  .64
ورئيس بونتبلند، عبد الرحمف فارولي، ورئيس وزراء الحكومة االتحادية االنتقالية، عبد 
الولي محمد، ورئيس البرلماف االتحادي االنتقالي، شريؼ حسف شيخ عدف، ورئيس 
غالمودوج باإلنابة، عبد الصمد نور غوليد، وممثؿ جماعة أىؿ السنة والجماعة، شيخ 
محمد يوسؼ، بعقد اجتماع آخر في جالكايو، بونتبلند. خبلؿ ذلؾ االجتماع، اتفقوا، مف 

 825إلى  1,000جممة أمور أخرى، عمى تخفيض حجـ الجمعية التأسيسية الوطنية مف 
مى األقؿ مف مجموع األعضاء. وقد تقرر كذلؾ أف % ع30عضوا، تمثؿ النساء فييا 

شيخا، عمى أساس صيغة  135يكوف أعضاء الجمعية التأسيسية الوطنية مختاريف مف قبؿ 



ASSEMBLY/AU/6 (XIX) 

Page 29 

، تساعدىـ لجنة اختيار مكونة مف أعضاء غير ناخبيف، وكذلؾ ممثموف 4.5التوزيع 
شيخا ممف   135ـ ، تمقى مكتب رئيس الوزراء قائمة تض2012في أبريؿ و لمموقعيف الستة. 

وأعضاء البرلماف  825يتولوف اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الوطنية البالغ عددىـ 
، يجتمع الشيوخ في مقديشو تحت رعاية مؤتمر الزعماء 2012مايو  5الجديد. ومنذ 

 التقميدييف، لمبت في اختيار الجمعية التأسيسية الوطنية والختيار البرلماف الجديد.
 

حديات التي تواجو العممية، خصوصا الجدؿ الذي يكتنؼ اختيار الشيوخ نظرا لمت .65
حوؿ مضموف مشروع الدستور، اجتمع الموقعوف الرئيسيوف في أديس أبابا، مف  والتكينات

، واتفقوا عمى أف يتولى اجتماع الشيوخ في مقديشو اختيار 2012مايو  23إلى  21
سيقـو ىؤالء المندوبوف بعقد اجتماع بحموؿ المندوبيف لدى الجمعية التأسيسية الوطنية، و 

، واختيار 2012يوليو  20واعتماد الدستور الصومالي المؤقت بحموؿ  2012يوليو  12
 اً ب. وعند ذلؾ ينتخب البرلماف الجديد رئيسا لو ونوا2012يوليو  25البرلماف الجديد في 

ية في عممو أغسطس.  20، وينتخب الرئيس في 2012أغسطس  4لمرئيس، في 
االنتخاب، سيحظى الشيوخ بمساعدة مف لجنة اختيار فنية ستكوف موسعة لتشمؿ ممثميف 

 لمقبائؿ ومراقبيف دولييف.
 

، مفيوما إستراتيجيا 2012يناير  5كما يتذكر المؤتمر، اعتمد مجمس السمـ واألمف في  .66
نطاؽ  جديدا لمعمميات المستقبمية لبعثة االتحاد األفريقي في الصوماؿ ينص عمى توسيع

مف العسكرييف.  17,371عمميات البعثة لتشمؿ مناطؽ خارج مقديشو وزيادة حجميا لتبمغ 
( الذي أجاز المفيـو 2012) 2036، اعتمد مجمس األمف القرار 2012فبراير  22في و 

اإلستراتيجي وأعطى اإلذف بزيادة رزمة الدعـ الممولة مف المساىمات المقررة لؤلمـ 
 المتحدة.
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( 1,500يذ المفيوـ اإلستراتيجي، تـ نشر قوات إضافية مف أوغندا )في إطار تنف .67
، وذلؾ في انتظار إعادة نشرىا في 2012( في مقديشو، في أبريؿ 1,000وبوروندي )

جنديا في بيدوا. ويجري  120)بايدوا(. وقد تـ بالفعؿ نشر عنصر طميعي قوامو  3القطاع 
ميتوييف(، بينما قد تـ نشر عنصر طميعي )بي 4حاليا نشر الوحدة الجيبوتية في القطاع 

. ومف المتوقع أف يكتمؿ نشر الجزء الرئيسي مف 2012مايو  31ؿ في يبحجـ الفص
، وّقعت المفوضية مذكر تفاىـ مع كينيا لتمييد الطريؽ 2012يونيو  2في و . اً الوحدة قريب

ي في الصوماؿ. ( في بعثة االتحاد األفريق4,660أماـ اإلدماج الرسمي لموحدة الكينية )
كما وّقعت المفوضية مذكرة تفاىـ مع سيراليوف التي مف المقرر أف تنشر كمساىمة ليا 

. والجيود مبذولة حاليا لمتعجيؿ بنشر وحدات 2012وحدة بحجـ كتيبة بحموؿ أغسطس 
القانوف والنظاـ وحفظيما في إرساء شرطة مكونة مف كؿ مف نيجيريا وأوغندا، لدعـ إعادة 

 .2012يونيو  29في ىذا الصدد، تـ توقيع مذكرة تفاىـ مع أوغندا في و مقديشو. 
 

لبعثة االتحاد األفريقي المراقبة إضافة إلى ذلؾ، بدأت المفوضية تفعيؿ منظومة القيادة و  .68
الموسعة في الصوماؿ، كما ورد في المفيـو اإلستراتيجي، وبناء عمى توصيات لجنة 

ات العسكرية. وتشكؿ لجنة التنسيؽ المشتركة ولجنة التنسيؽ المشتركة ولجنة تنسيؽ العممي
ا مفوض متيجي يترأسياعمى المستوى اإلستر  تيفاستشاري يفتنسيؽ العمميات العسكرية ىيئت

عمى التوالي وزراء الدفاع ورؤساء األركاف لمبمداف المساِىمة  افالسمـ واألمف، وتضم
ي اإلجراءات لشغؿ المناصب في مقر بالقوات في البعثة وغيرىا مف البمداف المعنية.  وتجر 

القوات. في ىذا الصدد، توّلى قائد القوة الجديد، الفريؽ أندرو جوتي مف أوغندا، قيادة 
 خمفا لمواء فريد موجيسا.  2012مايو  2العنصر العسكري لمبعثة في 

 
عمى الجبية األمنية، تحسف الوضع في العاصمة مقديشو والمناطؽ األخرى مف جنوب  .69

صوماؿ تحسنا كبيرا. ومنذ طرد المتطرفيف مف الشباب مف مقديشو في أغسطس وسط ال
، أحرزت قوات البعثة وقوات الحكومة االتحادية االنتقالية مزيدا مف التقدـ ميدانيا 2011
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)شيبيؿ العميا والسفمى، بما في ذلؾ مقديشو(،  1في المقاطعات المجاورة. وفي القطاع 
ميات "التقاسـ"" لمبعثة الرامية إلى إحبلؿ االستقرار في ، عم2012مارس  12اكتممت، في 

المدينة مع احتبلؿ ميبط داينيؿ لمطائرات. وفي وقت الحؽ، وسعت البعثة نطاؽ عممياتيا 
، أمنت قوات 2012يونيو  22لتصؿ إلى مدينتي إيبلشا بيا وآفجوي اإلستراتيجيتيف. وفي 

كمـ شمالي  37المذيف يقعاف عمى بعد البعثة ميبط إيسالي لمطائرات وميناء إيمماف، 
الد الشمالية ا، سيطرت قوات البعثة عمى مدينة ب2012يونيو  26في و مقديشو. 

)جوبا السفمى والعميا(، استردت قوات الحكومة االتحادية  2في القطاع و اإلستراتيجية. 
، 2012يو ما 30االنتقالية، مدعومة بالوحدة الكينية، مدنا كثيرة مف حركة الشباب. وفي 

فمادو أوقعت تحت سيطرة قوات الحكومة االتحادية االنتقالية وقوات الدفاع الكينية مدينتا 
كمـ مف كيسمايو. ويتقدـ اليجـو العسكري ضد المتمرديف  75وبيبي، الواقعتاف عمى بعد 

، أحرزت قوات الحكومة االتحادية 3بيدؼ السيطرة عمى المدف المتبقية. وفي القطاع 
ية وقوات الدفاع الوطنية اإلثيوبية تقدما ىاما. وقد تـ تقريبا تحرير كامؿ مدف جيدو االنتقال

حيث أمنت قوات الحكومة  4وباي وباكوؿ. وال تزاؿ مكاسب ىامة تتحقؽ في القطاع 
 ات الدفاع اإلثيوبية مدنا إستراتيجية في إقميـ ىيراف.و االتحادية االنتقالية وق

 
د، ال تزاؿ حركة الشباب قادرة عمى إنزاؿ الضربات ورغـ ما لحؽ بيا مف ضعؼ شدي .70

، 2012أبريؿ  4مارس و 14كما تشيد بذلؾ اليجمات االنتحارية عمى فيبل صوماليا، في 
التيديدات التي تشكميا األجيزة  استمرتخسائر جسيمة. في الوقت ذاتو،  سببتالتي 

الجماعة المتطرفة مف حاليًا  تنسحبو المتفجرة المرتجمة واليجمات االنتحارية واالغتياالت. 
المدف الرئيسية وتعمؿ في الخفاء مف خبلؿ االختبلط بالقبائؿ ومف خبلؿ إيجاد مخابئ 

 جديدة في الجباؿ.
 

تعزيز المكاسب األمنية والسياسية، يعتبر مف األىمية بمكاف ضماف تقديـ الخدمات  فيو  .71
صومالي متيقنا مف تمبية في المناطؽ المحررة مف حركة الشباب، بحيث يكوف الشعب ال



ASSEMBLY/AU/6 (XIX) 

Page 32 

احتياجاتو. واألىميَة الحيوية ذاتيا تكتسييا الحاجُة إلى إقامة إدارة فعالة عمى جناح السرعة 
 لتحقيؽ االستقرار في المناطؽ المؤمنة مف قبؿ قوات البعثة وقوات األمف الصومالية.

 
قد تـ إحراز . و 2012يبقى أقؿ مف شيريف قبؿ أف تنتيي الفترة االنتقالية في أغسطس  .72

، أكثر مف أي وقت مضى، يمكف  تقدـ ىاـ عمى الجبيتيف السياسية والعسكرية. واليـو
لبلتحاد األفريقي وبقية المجتمع الدولي أف يبديا تفاؤال حذرا فيما يتعمؽ بآفاؽ السمـ في 

الخمفية، قد يود المؤتمر، إضافة إلى الترحيب باإلنجازات المحققة،  هعمى ىذو الصوماؿ. 
يحث أصحاب المصمحة في الصوماؿ عمى البقاء في ىذا المسار، ويؤكد مجددا أف 

نفسو تقويض أسس  لو تصميـ االتحاد األفريقي عمى اتخاذ اإلجراءات ضد كؿ مف تسوؿ
في الوقت ذاتو، ينبغي أف يشيد المؤتمر بشركاء االتحاد و السبلـ وعممية المصالحة. 

(، وعقد مؤتمر 2012) 2036بذلؾ اعتماد القرار  األفريقي لما قدموه مف الدعـ، كما يشيد
يونيو  1مايو و 31ومؤتمر إسطنبوؿ لممتابعة المنعقد يومي  2012فبراير  23لندف في 
 ، ويحثيـ عمى الثبات في تعاونيـ مع االتحاد األفريقي.2012

 
 :ياثيوبيا وا  رتر مسار السالم بين إ(د

 
انشغالو إزاء المأزؽ في مسار السبلـ خبلؿ دورتو العادية األخيرة، أعرب المؤتمر عف  .73

ثيوبيا، وأكد مجددا نداءه إلى  لمساعدة البمديف عمى  متجددة جيود أفريقيةبذؿ بيف إرتريا وا 
رساء أساس لسبلـ وأمف دائميف في  التغمب عمى الصعوبات القائمة، وتطبيع عبلقاتيما وا 

بعة المسألة وموافاتو بتقارير القرف األفريقي. وقد طمب المؤتمر مف مجمس السمـ واألمف متا
  عنو.

 
تميزت الفترة قيد الدراسة بمزيد مف التصعيد في العبلقات بيف البمديف.  وينبغي اإلشارة  .74

إلى أنو، في منتصؼ يناير، اتيمت إثيوبيا إرتريا بالضموع مباشرة في ىجـو مسمح ضد 
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تسبب عمى وجو فريؽ مف السياح كانوا في رحمة داخؿ والية آفار اإلقميمية، مما 
في منتصؼ مارس، شف الجيش اإلثيوبي ىجوما ضد و الخصوص في مقتؿ بعض منيـ. 

، وجو وزير 2012مارس  15في و ما وصفو بقواعد لمتمرديف داخؿ األراضي اإلرتيرية. 
االتحاد ]فييا[  حثالخارجية اإلرتيري، السيد عثماف صالح، رسالة إلى رئيس المفوضية "

ؤولياتو القانونية والمعنوية واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتصحيح األفريقي عمى تحمؿ مس
 القانوف". سيادة ذات السيادة وضماف العدالة واحتراـإرتريا  األعماؿ العدوانية ضد أراضي 

 
عمى ضوء ىذه التطورات، أصدر رئيس المفوضية بيانا أعرب فيو عف قمقو البالغ وناشد  .75

جددا استعداد االتحاد األفريقي لمساعدة البمديف عمى البمديف ممارسة ضبط النفس. وأكد م
عانتيما عمى  التغمب عمى التحديات القائمة ومعالجة أسبابيا العميقة مف خبلؿ الحوار، وا 
تطبيع عبلقاتيما. وأكد مجددا أف النداء الذي وجيو مؤتمر االتحاد لوضع نيج إقميمي 

ف األفريقي ، بما في ذلؾ عقد مؤتمر لمعالجة تحديات السمـ واألمف واالستقرار في القر 
. وعمى ىذه وثيؽ الصمة بالموضوع إقميمي حوؿ السمـ واألمف واالستقرار والتنمية، ال  يزاؿ 

الطرؽ  يستكشؼ الخمفية، قد يود المؤتمر أف يكرر مقرراتو السابقة بشأف ىذه المسألة و 
 والوسائؿ الكفيمة بتسييؿ التقدـ.

 
رترياالعالقات بين جيبوتي  هـ(  وا 

 
بشأف تقرير مجمس السمـ واألمف عف أنشطتو وعف  2012في مقرره الصادر في يناير   .76

رتيريا. ولـ  وضع السمـ واألمف في أفريقيا، تناوؿ المؤتمر مسألة العبلقات بيف جيبوتي وا 
تتمؽ المفوضية أية إحاطة بالمستجدات مف البمديف خبلؿ الفترة قيد الدراسة. وقد يود 

رتريا  يؤكد مجددا نداءه إلى جيبوتي و المؤتمر أف  لمواصمة التنفيذ الكامؿ لبلتفاقية التي ا 
كما قد يود المؤتمر أف يطمب مف مجمس السمـ واألمف متابعة المسألة  .وقعتاىا بحسف نية

 عف كثب وموافاتو بتقارير عنيا.
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يق ( وأنشطة فر 2012) 2023بقرار مجمس األمن لألمم المتحدة رقم  متعمقةمسائل (و

 مصومال/إرتيريالالرصد 
 

بشأف تقرير مجمس السمـ واألمف عف أنشطتو وعف  2012في مقرره الصادر في يناير  .11
السمـ واألمف في أفريقيا، رحب المؤتمر باعتماد مجمس األمف لؤلمـ المتحدة القرار  وضع
 ريا ألنشطة زعزعة االستقرار التي تمارسيا في الصوماؿت(، الذي أداف إر 2012) 2013

وفي اإلقميـ، وحث مجمس السمـ واألمف عمى ضماف التنفيذ الكامؿ لكؿ مف القرار المذكور 
لممجمس،  309(؛ ورحب أيضا بالبياف الصادر عف االجتماع الػ2009) 1907والقرار 

؛ ودعا الدوؿ األعضاء إلى اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتنفيذ 2012يناير  9المنعقد في 
تاـ لمقراريف المذكوريف العمى االمتثاؿ إرتريا نفيذا تاما؛ وحث دولة أحكاـ ىذيف القراريف ت

تحفظا حوؿ إرتريا والتخمي عف أنشطة زعزعة االستقرار في الصوماؿ وفي اإلقميـ. أبدت 
 الفقرة ذات الصمة بيذا المقرر.

 
، بعث وزير الخارجية اإلرتيري، السيد عثماف صالح، برسالة إلى 2012فبراير  20في  .78

المفوضية يتحدى فييا عمى وجو الخصوص اعتماد بياف مجمس السمـ واألمف ومقرر  رئيس
جراءات مجمس السمـ واألمف والمؤتمر. لـ يمتثبل  المؤتمر، المذيف ، في نظر بمده، لقواعد وا 

وطمب توزيع الرسالة عمى جميع وزارات خارجية الدوؿ األعضاء في االتحاد. وتمشيا مع 
 17سة، وزعت المفوضية الرسائؿ عمى جميع الدوؿ األعضاء في الطمب والممارسة المكر 

إلى االتحاد األفريقي الببلغات التي أرسمتيا إرتريا  . إضافة إلى ذلؾ، نقمت 2012مارس 
 إلى األمـ المتحدة لبياف موقفيا مف عمؿ فريؽ الرصد وغيره مف الجوانب ذات الصمة.
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حاد األفريقي حول الوضع بين السودان متابعة خارطة طريق مجمس السمم واألمن لالت(ز
 :وجنوب السودان

 
عمى خمفية تصاعد التوتر بيف السوداف  2012انعقدت الدورة العادية لممؤتمر في يناير  .79

وجنوب السوداف حوؿ عبلقات ما بعد االنفصاؿ. وقد أعرب المؤتمر عف انشغالو إزاء 
ياىما إلى العمؿ فورا عمى وقؼ الصعوبات التي تواجو المفاوضات بيف الدولتيف، داعيا إ

وعكس األعماؿ األحادية الجانب التي اتخذاىا بخصوص النفط، وطمب منيما التعاوف 
الكامؿ مع فريؽ التنفيذ الرفيع المستوى لبلتحاد األفريقي بغية التعجيؿ بالتوصؿ إلى اتفاقية 

ف لمبقاء تتعايشاف حوؿ المسائؿ العالقة، تمشيا مع المبادئ المتفؽ عمييا لدولتيف صالحتي
 بسبلـ.

 
تميزت الفترة التي أعقبت القمة بجيود دؤوبة مف قبؿ فريؽ التنفيذ، مدعوما مف رئيس  .80

الييئة الحكومية المشتركة لمتنمية )اإليجاد(، وكذلؾ مف الشركاء الدولييف، لمساعدة البمديف 
اؽ تدىور ، في سي2012في مارس و عمى إزالة العقبات التي تقؼ في وجو المفاوضات. 

العبلقات وسوء الظروؼ االقتصادية في كبل البمديف، اتفؽ الجانباف عمى "روح جديدة"، 
يتفاوضاف بموجبيا كشريكيف، سعيا لتحقيؽ ىدفيما األصمي المتمثؿ في "دولتيف صالحتيف 
لمبقاء". وقد تـ االتفاؽ عمى عقد قمة بيف رئيسي الدولتيف، الرئيس عمر حسف البشير 

فاكير ميارديت، في جوبا، في أوائؿ أبريؿ بغية  تمتيف ىذا "النيج الجديد". ميوالرئيس س
ولكف لسوء الحظ، سرعاف ما تفككت ىذه الروح الجديدة عقب الحادثة التي وقعت في مدينة 

والتي تسببت في نشوب مواجية عسكرية بيف الجيش الشعبي  2012ىيجميج في أبريؿ 
ودانية، بما في ذلؾ القصؼ الجوي لمناطؽ في جنوب لتحرير السوداف والقوات المسحة الس

السوداف. وقد أضر ىذا الوضع عمى نحو كبير بتوقعات استئناؼ المفاوضات، وزاد مف 
احتماالت اندالع حرب مفتوحة بيف البمديف، مع ما يصاحب ذلؾ مف عواقب سمبية لئلقميـ 

 بأسره.
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المنعقد عمى  319ماعو الػفي ىذا السياؽ، اعتمد مجمس السمـ واألمف، خبلؿ اجت .81

، خارطة طريؽ ترسـ عددا مف اإلجراءات الرامية 2012أبريؿ  24المستوى الوزاري في 
التوتر الذي كاف سائدا آنذاؾ، مما أدى إلى تسييؿ استئناؼ المفاوضات حدة إلى تخفيؼ 

 حوؿ عبلقات ما بعد االنفصاؿ، وتطبيع العبلقات بيف الدولتيف. وتنقسـ خارطة الطريؽ
إلى ثبلثة أقساـ، وتحديدا، المسائؿ األمنية العاجمة، استئناؼ المفاوضات حوؿ جميع 

 المسائؿ العالقة، والنزاع في مناطؽ واليتي جنوب كردفاف والنيؿ األزرؽ.
 

( الوقؼ الفوري 1فيما يتعمؽ بالمسائؿ األمنية، دعت خارطة الطريؽ إلى ما يمي: ) .82
( االنسحاب غير المشروط لجميع القوات 2)لمعدواف، بما في ذلؾ القصؼ الجوي؛ 

( التوقؼ عف توفير المبلذ و/أو الدعـ لمجماعات 3المسمحة إلى جانبيا مف الحدود؛ )
( تنشيط المنطقة الحدودية المنزوعة السبلح اآلمنة، وفقا 4المتمردة ضد الدولة األخرى؛ )

ركة لتفتيش ورصد ( تنشيط اآللية المشت5؛ )2011لخارطة فريؽ التنفيذ في نوفمبر 
( تنشيط المجنة المختصة لتمقي االدعاءات واالدعاءات المضادة لبلنتياكات؛ 6الحدود؛ )

( إنياء الدعاية المعادية. ودعا بياف 8( انسحاب جميع القوات المسمحة مف أبيي؛ )7)
مجمس السمـ أيضا الطرفيف إلى استئناؼ المفاوضات بدوف شرط حوؿ جميع المسائؿ 

صوص عبلقات ما بعد االنفصاؿ، السيما فيما يتعمؽ بالنفط والمدفوعات العالقة بخ
مسائؿ الجنسية والوضع النيائي ألبيي. دعا البياف أيضا حكومة والالحدود، و المرتبطة بو، 

الشماؿ إلى الدخوؿ في مفاوضات لحؿ النزاع  -السوداف والجيش الشعبي لتحرير السوداف
عطاء دور لفريؽ التنفيذ الرفيع المستوى لبلتحاد في واليتي جنوب كردفاف والنيؿ األ زرؽ، وا 

األفريقي بيذا الصدد. والمدة التي حددىا مجمس السمـ واألمف الختتاـ المفاوضات حوؿ 
عبلقات ما بعد االنفصاؿ كانت ثبلثة أشير اعتبارا مف تاريخ اعتماد البياف. وقد طمب 

لبياف إلى مجمس األمف لؤلمـ المتحدة المجمس مف رئيس مفوضية االتحاد األفريقي نقؿ ا
، أجاز 2012بموجب الفصؿ السابع لميثاؽ األمـ المتحدة. وفي مايو لممصادقة عميو 
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(. وعميو، 2012) 2046مجمس األمف خارطة الطريؽ كما كاف مطموب، باعتماد القرار 
را كموعد نيائي الختتاـ المفاوضات، أي ثبلثة أشير اعتبا 2012أغسطس  2تـ تحديد 

 (.2012) 2046مف تاريخ اعتماد القرار 
 

جازتو في وقت الحؽ مف قبؿ مجمس األمف،  .83 منذ اعتماد بياف مجمس السمـ واألمف، وا 
لوحظ تناقص شديد في مستويات القتاؿ. ومنذ أوائؿ يونيو، لـ تقع حوادث قتاؿ مؤكدة عمى 

عمى و خارطة الطريؽ. طوؿ الحدود. وقد تـ أيضا إحراز بعض التقدـ في تنفيذ بقية جوانب 
وجو الخصوص، سحب كبل الجانبيف قواتيما مف أبيي، بالرغـ مف أف عناصر مف شرطة 
النفط مف السوداف بقيت في دفرا لحراسة المنشآت البترولية. اجتمعت لجنة الرقابة المشتركة 

، واتفقت مؤقتا عمى مشروع اختصاصات لمجنة 2012يونيو  8ألبي في أديس أبابا، في 
اقبيف العسكرييف المشتركة. كما اتخذت قرارات بشأف تشكيؿ خدمات شرطة أبيي، المر 

وكذلؾ قرارات بشأف توفير المساعدات اإلنسانية. وقد استأنؼ الطرفاف أيضا المفاوضات 
 حوؿ الحدود، خصوصا تسوية المناطؽ المتنازع عمييا.

 
يونيو  28إلى  21مف في أديس ابابا،  جرتخبلؿ الجولة األخيرة مف المفاوضات التي  .84

، بتسييؿ مف فريؽ التنفيذ الرفيع المستوى لبلتحاد األفريقي، اتفؽ الجانباف عمى 2012
تنشيط تدريجي لكؿ مف المنطقة الحدودية المنزوعة السبلح اآلمنة، واآللية المشتركة 

صد لتفتيش ورصد الحدود. وتبادال أسماء مراقبييـ األعضاء في اآللية المشتركة لتفتيش ور 
الحدود واتفقا عمى إرساليـ إلى مقر اآللية في أسوسا، في إثيوبيا. واتفؽ الجانباف أيضا 

 عمى اختصاصات المجنة المختصة، وتبادال أسماء أعضائيما  في ىذه الييئة.
 

نظرا لمموعد النيائي الوشيؾ الختتاـ المفاوضات حوؿ المسائؿ العالقة، يحاوؿ الطرفاف  .85
مف تنشيط  االمنطقة الحدودية المنزوعة السبلح اآلمنة يمّكنيم التوصؿ إلى حؿ وسط حوؿ

لرجوع إلى "النيج الجديد" ااآللية المشتركة لتفتيش ورصد الحدود. وعميو، اتفقا عمى محاولة 
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، يفكيكشر  بينيما مفاوضاتال. سيمكنيـ ىذا النيج مف إجراء 2012المتوخى في مارس 
لقرار بناء عمى اعتبارات إستراتيجية. ، ومف تسييؿ عممية اتخاذ ايفوليس كخصم

 2ستستمر طواؿ الفترة حتى بحيث وسيستأنؼ الطرفاف المفاوضات في مطمع يوليو 
 أغسطس، لمتوصؿ إلى اتفاؽ حوؿ المسائؿ العالقة، بتسييؿ مف فريؽ التنفيذ.

 
بتحديات مستعصية. وقد يود  اً زاؿ الطريؽ محفوفيبينما تحسف الوضع تحسنا كبيرا، ال  .86
المترتبة عمى خارطة الطريؽ،  المؤتمر تذكير الطرفيف بضرورة الوفاء بإخبلص بالتزاماتيما

في ىذا و التي تمثؿ الرؤية الجماعية والمعتبرة لمقارة فيما يتعمؽ بطريؽ المضي قدما. 
التعجيؿ الصدد، واستجابة لبلنشغاالت األمنية لمطرفيف بشكؿ دائـ، فمف األىمية الحاسمة 

بشأف التعريؼ بمفيـو المنطقة الحدودية المنزوعة السبلح اآلمنة ، مع اعتبار  إيجاد تسويةب
لفريؽ التنفيذ، كما شدد عمى ذلؾ مجمس السمـ واألمف، ال  2011أف خارطة طريؽ نوفمبر 

تخّؿ بأي حاؿ مف األحواؿ بنتائج الترسيـ النيائي لمحدود وتسوية المناطؽ المتنازع عمييا. 
نسبة لمسوداف وجنوب السوداف. ومف الضرورة الحتمية، بالنسبة فيذه لحظة فاصمة بال

لمستقبؿ البمديف واإلقميـ بأسره، أف يتخذا إجراءات حاسمة وفورية نحو تسوية النزاع والعودة 
 إلى السمـ والتعاوف. وينبغي أف تنتيز حكومتا البمديف ىذه الفرصة وتمسكا بزماـ القيادة.

 
 السودان )دارفور((ح

 
، رحب المؤتمر باعتماد وثيقة الدوحة لمسبلـ في 2012و العادية في يناير خبلؿ دورت .87

، وشجع األطراؼ عمى التنفيذ الكامؿ لمتعيدات المعمنة، ودعا 2011يوليو  14دارفور في 
بللتحاؽ بعممية السبلـ دوف مزيد مف التأخير. كما دعا المؤتمر لالجماعات غير المنضمة 
 دعـ البلـز ليذه العممية.المجتمع الدولي إلى تقديـ ال
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ينبغي اإلشارة إلى أنو، عقب اعتماد وثيقة الدوحة  لمسبلـ في دارفور، تـ اتخاذ عدد مف  .88
عينت حكومة السوداف الدكتور الحاج آدـ يوسؼ، الذي ىو مف فقد الخطوات نحو تنفيذىا. 

 ور التجاني سيسي، دارفور، نائبا ثانيا لرئيس السوداف، وزعيـ حركة الحرية والعدالة الدكت
لسمطة دارفور اإلقميمية، وىي الييئة الرئيسية المكمفة بتنفيذ وثيقة الدوحة. تـ كذلؾ رئيسًا 

الواليات وعمى عمى مستوى تعييف كثير مف أىؿ دارفور عمى مستوى الحكومة االتحادية و 
ؤسسات مف جانبيا، تشارؾ حركة الحرية والعدالة مشاركة بناءة في مو المستوى المحمي. 

 أنشئتوثيقة الدوحة لمسبلـ في دارفور، عمى وجو الخصوص لجنة وقؼ إطبلؽ النار التي 
مف األفراد العسكرييف لمحركة ومعداتيا. وأجريت في مارس  بالتحقؽلتقـو عمى نحو مستقؿ 

عادة اإلدماج.  2012  8في و ىذه العممية، التي كانت شرطا مسبقا لمتسريح ونزع السبلح وا 
زعماء سمطة دارفور إف قياـ ، تـ رسميا تنصيب سمطة دارفور اإلقميمية. 2012فبراير 

جنبا إلى جنب مع مسؤوليف في حكومة السوداف يساىـ مساىمة كبيرة في بالعمؿ اإلقميمية 
بناء الثقة بيف األطراؼ. وفي ىذه األثناء، أصدر المدعي العاـ لممحكمة الخاصة 

في ىجـو تبارا، شماؿ  2010نيـ تورطوا في مذكرة توقيؼ ضد مف ُيزعـ أ 21لدارفور
 مف القروييف. 27دارفور والذي أودى بحياة 

 
في تقريره الموجو إلى مجمس األمف عف "إطار عمؿ االتحاد األفريقي واألمـ المتحدة  .89

لتسييؿ عممية السبلـ في دارفور"، اقترح األميف العاـ لؤلمـ المتحدة طريقا لممضي قدما 
ـ في دارفور. ويتضمف إطار العمؿ ثبلث دعائـ: )أ( تنفيذ وثيقة لتنشيط عممية السبل

( التواصؿ مع حكومة 2الدوحة لمسبلـ في دارفور عمى نحو كامؿ وفي الموعد المحدد؛ )
السوداف والحركات غير الموقعة؛ )ج( الحوار والمشاورات الداخمية. مف جانبو، واصؿ كبير 

إبراىيـ جمباري، العمؿ مع نائب رئيس الوزراء الوسطاء المشترؾ باإلنابة، البروفيسور 
القطري، أحمد بف عبد اهلل المحمودي، الستئناؼ الحوار بيف حكومة السوداف والحركات 

 غير الموقعة لوثيقة الدوحة لمسبلـ في دارفور.
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تطورات حدوث األمؿ في عمى عمى الجبية األمنية، يظؿ الوضع في دارفور يبعث  .90
القريب. وُيظير العدد اإلجمالي لمحوادث األمنية التي سجمتيا إيجابية في المستقبؿ 

اليوناميد تناقصا في األعماؿ العدوانية بيف القوات الحكومية والحركات المسمحة، 
. غير أف ثمة تزايدا في أعماؿ العصابات وغيرىا مف 2011مقارنة بنفس الفترة في 

اميد مف قبؿ أفراد مسمحيف األنشطة اإلجرامية، كما أف اليجمات ضد قوافؿ اليون
ف كانت متقطعة. إضافة إلى ذلؾ، فالتوتر بيف  مجيولي اليوية في تصاعد مستمر وا 

والقتاؿ في واليتي جنوب كردفاف والنيؿ األزرؽ،  ،حكومتي السوداف وجنوب السوداف
مع التورط المزعوـ لحركات دارفورية فيو إلى جانب قوات الجيش الشعبي لتحرير 

أف تمتد إلى دارفور وتنغص المكاسب اليشة التي تحققت  يمكفلشماؿ ا –السوداف 
 منذ توقيع وثيقة الدوحة لمسبلـ في دارفور.

   
إف قدرة اليوميد المتزايدة عمى حماية المدنييف تمّكف البعثة مف تكييؼ عدد  .91

في و لممجموعات المحمية.  الضخمةعاممييا ومواردىا لبلستجابة لبعض االحتياجات 
لراىف، تغطي الدوريات العسكرية منطقة جغرافية أوسع بكثير، بينما تستمر الوقت ا

ية مف خبلؿ تنفيذ المشاريع ذات التأثير مالبعثة في تحسيف عبلقاتيا مع المجموعات المح
(، أجرت األمـ 2011) 2003السريع. ووفقا لمطمبات الواردة في قرار مجمس األمف 

لؤلفراد العسكرييف لميوناميد، في وقت سابؽ مف  اجعةعممية مر المتحدة واالتحاد األفريقي 
رمي أساسا إلى استكشاؼ الطرؽ والوسائؿ الكفيمة بزيادة ت المراجعة تىذه السنة. وكان

كفاءة وفعالية العناصر العسكرية وعناصر الشرطة التابعة لميوناميد، وتطوير قوة مرنة 
شيرا، ابتداء  18عمى مدى فترة  عةالمراجالشروع في تنفيذ  رمف المقر و وسريعة التحرؾ. 

 .2012مف يوليو 
 
 2010ساىمت االتفاقية الثنائية التي توصمت إلييا تشاد والسوداف في أوائؿ  .92

مساىمة كبيرة في عودة اليدوء عمى طوؿ حدودىما المشتركة في غرب دارفور. وكما 
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مف  31,000وثّقو مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية، عاد ما يقرب مف 
البلجئيف السودانييف السابقيف في تشاد إلى مختمؼ المناطؽ في غرب دارفور. كما 
لوحظت زيادة مطردة في عدد النازحيف داخميا الذيف يعودوف طوعا إلى قراىـ األصمية، 

مني األموجيستي و الدعـ الخصوصا في غرب دارفور. وتستمر اليوناميد في تقديـ 
مميوف  1.7ذا الميداف. غير أف الواقع الثابت ىو أف حولي لموكاالت اإلنسانية في ى

شخص بيف نساء ورجاؿ وأطفاؿ ال يزالوف نازحيف في مختمؼ مخيمات النازحيف داخميا 
 المنتشرة في جميع أنحاء دارفور.

 
 تعتبر اآلف  غالبية السكاف المحمييففالمؤشرات إيجابية: وعمى وجو العموـ، فإف  .93

. لكف ومتقاسـ في دارفور أساسا مشروعا يبنى عميو مستقبؿ مشترؾوثيقة الدوحة لمسبلـ 
بعض شرائح ما يساور ال تزاؿ ثمة تحديات عديدة لسبلـ دائـ في دارفور، بما في ذلؾ 

. ولسد ىذا النقص في الثقة، مف األىمية بمكاف أف تواصؿ حكومة مف شكوؾ السكاف
انة وتمنح صبلحيات لآلليات السوداف تنفيذ وثيقة الدوحة لمسبلـ في دارفور بأم

المنصوص عمييا في االتفاقية. إضافة إلى ذلؾ، تحتاج مؤسسات وثيقة الدوحة لمسبلـ 
في دارفور قدرا كبيرا مف المساعدة في مجاؿ بناء القدرات. إف السبلـ الدائـ يموح في 

يمكف األفؽ لكف الطريؽ المؤدية إليو تبدو وعرة. ويظؿ التقدـ المحرز حتى اآلف ىشا و 
عكسو بسيولة إف ضاع التركيز عمى دارفور. وعميو، قد يود المؤتمر الدعوة إلى تجديد 

 الجيود لتوفير الدعـ البلـز لعممية السبلـ ومبادرات االنتعاش السريع.
 
 :جمهورية الكونغو الديمقراطية  ط(

ابات الوضع في جميورية الكونغو الديمقراطية في سياؽ ثاني انتخ مؤتمر االتحادبحث  .94
. ونظمت ىذه 2011نوفمبر  28تشريعية ورئاسية في فترة ما بعد النزاعات أجريت في 

االنتخابات خبلؿ الميمة الدستورية وجرت في جو يتسـ بتوترات سياسية قوية. وكاف 
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االتحاد األفريقي، الذي راقب سير ىذه االنتخابات، قد أصر عمى التزاـ كؿ عنصر 
 بلؿ الطرؽ التي يحددىا القانوف.فاعؿ بالطعف في النتائج مف خ

داخؿ وحدات القوات المسمحة  حدثىيمف عمى الفترة قيد االستعراض التمرد الذي  .95
لجميورية الكونغو الديمقراطية المتمركزة في شماؿ كيفو والخاضعة لقيادة الجنراؿ بوسكو 

نو ارتكبيا نتاجاندا، وىو مطموب مف قبؿ المحكمة الجنائية الدولية لمجرائـ التي يزعـ أ
في إيتوري إلى جانب السيد توماس لوبانجا. ويعد المتمردوف مف العناصر السابقة في 
المؤتمر الوطني لمدفاع عف الشعب وىي حركة سياسية عسكرية تحولت إلى حزب 

 .2009مارس  23سياسي بفضؿ اتفاؽ جوما المعقود في 

دولية، تخمي الجنراؿ نتاجاندا ، خشية القاء القبض عميو وتسميمو إلى المحكمة الجنائية ال .96
. وبعد مرور 2012أبريؿ  5الذي يقود عدة مئات مف الرجاؿ، عف موقع قيادتو منذ 

وىو قائد وحدة في جنوب كيفو مع بعض العناصر اني تلو شير ، انشؽ الكولونيؿ س
الموالية لو وتولي قيادة جميع المتمرديف وشكؿ حركة سياسية عسكرية أطمؽ عمييا اسـ 

، آخذا عمى الحكومة عدـ  2009مارس  23"، في إشارة إلى اتفاقات جوما في 23 "اـ
" جناحا عسكريا يدعى "الجيش الوطني 23وأنشأت "اـ  وفائيا بالتزاماتيا. 

لمكونغو/المؤتمر الوطني لمدفاع عف الشعب" قاـ بشف معارؾ عنيفة ضد القوات المسمحة 
ديدة في شماؿ كيفو. مف ناحية أخرى، دعا لجميورية الكونغو الديمقراطية في بمدات ع

إلى الدخوؿ في مفاوضات مع الحكومة بغية التوصؿ إلى طرائؽ جديدة لتنفيذ اتفاؽ 
جوما تنفيذا فعاال . ورفضت الحكومة الكونغولية أية فكرة لمتفاوض مع المتمرديف وأكدت 

ء عمى التمرد. القضاعمى مجددا عـز القوات المسمحة لجميورية الكونغو الديمقراطية 
وتسبب ىذا الموقؼ في حدوث بعض التوتر بيف جميورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. 
ومف ناحية أخرى، أفضت المعارؾ إلى حدوث أزمة إنسانية خطيرة اتسمت بصفة 

 خاصة بعمميات نزوح كبيرة لمسكاف المدنييف.

سمحة المشاركة في إلى ما تقدـ، قد يديف المؤتمر بشدة عمؿ العناصر الم بالنظر .97
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"، 23اليجمات ضد الدولة الكونغولية، ويطالب بالحؿ الفوري لمجناح العسكري "اـ 
عادة االندماج في  ويطمب مف الضباط والجنود المنشقيف إلقاء السبلح دوف إبطاء وا 
صفوؼ وحدات القوات المسمحة لجميورية الكونغو الديمقراطية في شماؿ وجنوب كيفو، 

الكامؿ لجيود الحكومة الكونغولية الرامية إلى إقرار سمطة الدولة  ويعرب عف تأييده
بالكامؿ. كذلؾ، فقد يشجع المؤتمر بمداف المنطقة إلى إعماؿ اآلليات المنصوص عمييا 
في ميثاؽ األمف واالستقرار والتنمية في منطقة البحيرات العظمى لتقديـ دعميا الكامؿ 

دىا الرامية إلى إحبلؿ األمف في شماؿ كيفو. لجميورية الكونغو الديمقراطية في جيو 
وفي ىذا الخصوص، وامتدادا لزيارة العمؿ التي قامت بيا السيدة لويز موشيكيوابو وزيرة 

، 2012يونيو  19إلى  18الخارجية والتعاوف في رواندا إلى كنشاسا خبلؿ الفترة مف 
دا وجميورية ىناؾ حاجة أكثر مف أى وقت مضى إلى قياـ تعاوف وثيؽ بيف روان

الكونغو الديمقراطية مف أجؿ تعزيز السمـ واألمف واالستقرار في منطقة البحيرات 
 العظمى.

 جمهورية أفريقيا الوسطى( ى

جميورية أفريقيا الوسطى جيودىا لتوطيد أركاف السبلـ واالنعاش في فترة ما بعد  تواصؿ .98
ر في اتخاذ عدد مف النزاعات. والتزاؿ الحكومة ممتزمة بتحقيؽ ىذا الغرض وتستم

تعزيز المبادرات الرامية إلى تشجيع الحوار مع المعارضة، وتعزيز العممية الديمقراطية، و 
 نتعاش االقتصادي.األمف فضبل عف التعجيؿ باال

وفي ىذا الخصوص، تجدر اإلشارة إلى الجيود المبذولة مف أجؿ استكماؿ المناقشات  .99
، وسعيا إلى استخبلص الدروس 2011ر بشأف مشروع قانوف االنتخابات. وفي نوفمب

، والتي 2011مف االنتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في يناير ومارس 
اعترضت المعارضة عمى سيرىا وعمى نتائجيا، نظمت سمطات جميورية أفريقيا 

مع األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتقديـ قانوف  ةالوسطى أوؿ مشاور 
، بحث 2012اآللية الوطنية المقترحة إلجراء االنتخابات. وفي يناير االنتخابات و 
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المشاركوف المشروع المقدـ مف الحكومة والذي يقضي بإنشاء وكالة وطنية لبلنتخابات 
ولجنة استشارية مكمفة بمراقبة االنتخابات. وفي غياب التوصؿ إلى اتفاؽ بشأف طريؽ 

حقيؽ االنسجاـ بيف وجيات النظر, غير المضي قدما، تقرر تنظيـ ورشة عمؿ أخرى لت
أنو في أوؿ مارس، أعمف رئيس الجمعية الوطنية أف الحكومة أحالت مشروع قانوف 

ستئناؼ االنتخابات البلنتخابات لمنظر فيو مما أثار رد فعؿ مف جانب جبية اإللغاء و 
 ريؿ.التي طمبت سحبو. وأخيرا ، أعيد مشروع القانوف إلى الحكومة في نياية شير اب

، أكد مجددا الرئيس فرنسوا بوزيزي، بمناسبة لقاء خاص مع 2012مايو  15في  .100
العناصر الفاعمة في جميورية أفريقيا الوسطى، وبحضور ممثمي المجتمع الدولي بما في 

، بدأ سمسمة 2012مايو  31ذلؾ االتحاد األفريقي، التزامو بالحوار مع المعارضة. ومنذ 
الفاعمة السياسية المختمفة. وتجدر اإلشارة في ىذا المقاـ مف المشاورات مع العناصر 

 2012مايو  6و 5إلى الزيارة التي قاـ بيا الرئيس ادريس ديبي إيتنو إلى بانجي يومي 
في إطار الجيود الرامية إلى تشجيع التشاور بيف العناصر الفاعمة في جميورية أفريقيا 

 الوسطى.

ف إمكانيات قوات الدفاع واألمف في جميورية اليزاؿ الوضع األمني صعبا والسيما أ .101
أفريقيا الوسطى محدودة . كما أنو يتسـ بصفة خاصة باستمرار اليجمات التي تشنيا 
مختمؼ المجموعات المسمحة بما في ذلؾ جيش الرب لممقاومة. وفيما يتصؿ بيذه 

ييؿ تنسيؽ الحركة، وعمى النحو المشار إليو أدناه، فإف االتحاد األفريقي يسعى إلى تس
 الجيود اإلقميمية مف أجؿ القضاء عمى ىذه المجموعة اإلرىابية.

عادة ا .102 دماج مستمرة. وفيما يتصؿ بالجزء إلالتزاؿ عمميات نزع السبلح والتسريح وا 
الشرقي مف الببلد، فقد أعيؽ التقدـ نتيجة لعدـ وجود موارد كافية فضبل عف  يالشمال

السبلـ حتى اآلف عمى اتفاؽ السبلـ الشامؿ المبـر عدـ توقيع مؤتمر الوطنييف لمعدالة و 
. وأوفد االتحاد األفريقي والبنؾ الدولي، في إطار 2008يونيو  21في ليبرفيؿ في 

عادة ا دماج في القارة، وفدا إلبرنامجيما المشترؾ لدعـ عمميات نزع السبلح والتسريح وا 
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لمجاالت التي يمكف فييا لتحديد ا 2011يونيو  11إلى  2إلى بانجي خبلؿ الفترة مف 
لممؤسستيف دعـ الجيود الجارية. وتأتي تمؾ الزيارة عمى اثر مشاركة المفوضية في 
اجتماع "أصدقاء جميورية أفريقيا الوسطى" ، الذي خصص لمسألة نزع السبلح 

عادة اإلدماج والذي عقد في نيويورؾ في  . وعمى الصعيد 2012ابريؿ  5والتسريح وا 
الحكومة أف تقدـ لمشركاء الدولييف ، قبؿ نياية العاـ، النسخة النيائية  االقتصادي، تعتـز

يونيو، قدـ  25مف وثيقة االستراتيجية لمحد مف الفقر وخطة العمؿ المصاحبة ليا. وفي 
مميوف دوالر  63صندوؽ النقد الدولي لجميورية أفريقيا الوسطى مساعدة مالية قدرىا 

 الموسعة لجميورية أفريقيا الوسطى.  االئتمانيةت ثبلث سنوات في إطار التسييبل لمدة

وفي الختاـ، قد يشجع المؤتمر العناصر الفاعمة في جميورية أفريقيا الوسطي عمى  .103
الحوار الذي بدأ، مع حث سمطات أفريقيا الوسطى في نفس الوقت استكماؿ مواصمة و 

، قد يوجو عمى اإلسراع باإلصبلحات الجارية والجيود المبذولة. وفضبل عف ذلؾ
المؤتمر نداء ممحا إلى الدوؿ األعضاء، وكذلؾ إلى سائر المجتمع الدولي، مف أجؿ 
مصاحبة جميورية أفريقيا الوسطى بمزيد مف الفعالية في جيودىا إلعادة اإلعمار في 

 فترة ما بعد النزاعات وتوطيد أركاف السبلـ.

 مة مبادرة التعاون اإلقميمي لمقضاء عمى جيش الرب لممقاو  ك(

الذي عقد في  299أف مجمس السمـ األمف قد أجاز ، خبلؿ اجتماعو اؿ المؤتمريذكر  .104
، تنفيذ مبادرة التكامؿ اإلقميمي لمقضاء عمى جيش الرب لممقاومة 2011نوفمبر  22

( شيور. وتتمثؿ مياـ مبادرة التعاوف اإلقميمي لمقضاء 6خبلؿ فترة مبدئية مدتيا ستة )
ي تعزيز القدرات العممية لمبمداف المتضررة مف فظائع جيش عمى جيش الرب لممقاومة ف
اتية الستقرار المناطؽ المتضررة وتسييؿ إرساؿ المساعدة و الرب لممقاومة؛ وتييئة بيئة م

مجمس السمـ واألمف مف رئيس المفوضية  سانية إلى المناطؽ المتضررة. وقد طمب اإلن
لبمداف المتضررة، مف أجؿ تسييؿ إنشاء امع الوثيؽ تشاور اتخاذ اإلجراءات البلزمة، بال

مختمؼ مكونات مبادرة التعاوف اإلقميمي لمقضاء عمى جيش الرب لممقاومة وىي 
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بالتحديد: آلية التنسيؽ المشتركة وقوة التدخؿ اإلقميمية ورئاسة أركاف قوة التدخؿ 
 اإلقميمية بما في ذلؾ مركز العمميات المشتركة.

فور تعيينو، بدأ السيد فرانسيسكو ماديرا المبعوث الخاص لرئيس المفوضية لمسألة جيش  .105
الرب لممقاومة، باالشتراؾ مع  السيد أبو موسى الممثؿ الخاص لؤلمـ المتحدة المكمؼ 
بمسألة جيش الرب لممقاومة، عدة مياـ في البمداف المتضررة مف فظائع جيش الرب 

يناير  6إلى  3بعوثاف عمى التوالي ، خبلؿ الفترة مف لممقاومة. ومف ثـ، توجو الم
غندا و ، إلى بانجي بجميورية أفريقيا الوسطى، وجوبا بجنوب السوداف، وكمباال بأ2012

، قاـ المبعوثاف بزيارة 2012مارس  25وكنشاسا بجميورية الكونغو الديمقراطية. وفي 
في يامبيو بجنوب السوداف، والقيادة  مشتركة إلى مقر القيادة العامة لقوة التدخؿ اإلقميمية

العامة لقطاع نزارا بجنوب السوداف أيضا لدى القوات األوغندية المنتشرة ىناؾ. وخبلؿ 
، توجو المبعوثاف إلى كنشاسا لبللتقاء مع السمطات 2012ابريؿ  13إلى  11الفترة مف 

لى دونجو أيضا في جميورية الكونغو الديمقرا طية لزيارة رئاسة السياسية الكونغولية وا 
أركاف القطاع المقرر أف تنشر فيو قوات جميورية الكونغو الديمقراطية في إطار 
مساىمتيا في مبادرة التعاوف اإلقميمي لمقضاء عمى جيش الرب لممقاومة. وخبلؿ الفترة 

زار المبعوثاف أوبو في جميورية الكونغو الديمقراطية  ، 2012ابريؿ  15إلى  14مف 
تستضيؼ رئاسة أركاف القطاع المخصص لقوات أفريقيا الوسطى، وبانجي والمقرر أف 

 25إلى  23رات مع مسؤولي جميورية أفريقيا الوسطى. وفي الفترة مف و مشا ءإلجرا
، قاـ أيضا المبعوث الخاص لبلتحاد األفريقي والممثؿ الخاص لؤلمـ 2012ابريؿ 

سبة، أعربت السمطات التشادية ، بما امينا في تشاد. وفي ىذه المناجالمتحدة بزيارة إلى ن
و، عف استعدادىا لدعـ مبادرة التعاوف اإلقميمي نفي ذلؾ الرئيس ادريس ديبي إيت

لقاء القبض عمى جوزيؼ كوني في حالة دخوؿ األخير إلى إوالتعاوف بشكؿ كامؿ في 
يارة رات حاليا مع السمطات السودانية مف أجؿ القياـ بز و األراضي التشادية. وتجري مشا

.  مماثمة إلى الخرطـو
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مارس  25أصبحت رئاسة أركاف قوة التدخؿ اإلقميمية، التي افتتحت رسميا في جوبا في  .106
نشاء األمانة العامة آللية التنسيؽ إ، جاىزة لمعمؿ اآلف. ويجري اآلف استكماؿ 2012

شطة المشتركة. وفي الوقت نفسو، أنجزت األمـ المتحدة واالتحاد األفريقي عددا مف األن
األخرى الرامية إلى مصاحبة عممية وضع مبادرة التعاوف اإلقميمي لمقضاء عمى جيش 
الرب لممقاومة. وتعمؽ األمر بوضع استراتيجية شاممة لمحاربة جيش الرب لممقاومة مع 
صبلح أحواؿ المناطؽ  األخذ في الحسباف بوجو خاص إعادة اندماج المقاتميف القدامي وا 

، استمرت عمميات تعقب جيش الرب لممقاومة. وىكذا، ألقت ثناءاألالمتضررة. وفي ىذه 
في أراضي جميورية أفريقيا الوسطى  2012مايو  12القوات األوغندية القبض يـو 

ي قدـ بوصفو الرجؿ الرابع في جيش الرب لممقاومة. وسجمت ذعمى سيزار أسيبلـ ال
 نجاحات أخرى بعد ذلؾ.

، تحت 2012مايو  8المشتركة في أديس أبابا في  عقد أوؿ اجتماع وزاري آللية التنسيؽ .107
رئاسة مفوض السمـ واألمف وبحضور وزراء الدفاع في البمداف المتضررة. وبيذه 
المناسبة، اعتمد الوزراء سمسمة مف اإلجراءات الرامية إلى تفعيؿ رئاسة أركاف قوة التدخؿ 

تنظيـ منتدي لمدعـ يضـ  اإلقميمية تفعيبل كامبل. وعبلوة عمى ذلؾ، طمبوا مف المفوضية
فضبل عف أطراؼ معنية أخرى لتعزيز مبادرة التعاوف  ،البمداف المجاورة لمدوؿ المتضررة

 اإلقميمي لمقضاء عمى جيش الرب لممقاومة.

، تجديد التصريح بتنفيذ 2012مايو  22واألمف، الذي اجتمع في  السمـقرر مجمس  .108
ثنا عشر دتيا إب لممقاومة لفترة إضافية ممبادرة التعاوف اإلقميمي لمقضاء عمى جيش الر 

شيرا، وطمب مف الدوؿ األعضاء المتضررة تنفيذ نتائج اجتماع آلية التنسيؽ المشتركة 
في أقرب فرصة ممكنة. وفضبل عف ذلؾ، طمب مجمس السمـ واألمف مف الدوؿ 
 األعضاء ومف شركاء االتحاد األفريقي تقديـ دعـ لوجيستي ومالي كاؼ لجيود تنفيذ
مبادرة التعاوف اإلقميمي لمقضاء عمى جيش الرب لممقاومة. وفي ىذا اإلطار، قاـ 
المبعوث الخاص لمسألة جيش الرب لممقاومة بزيارة إلى نيويورؾ في نياية شير يونيو 
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 لممشاركة في اجتماع لمجمس األمف حوؿ جيش الرب  لممقاومة. 2012

التعاوف اإلقميمي لمقضاء عمى  وبعد جيود استغرقت عدة شيور، دخمت اآلف مبادرة .109
جيش الرب لممقاومة مرحمة التنفيذ. وقد ولدت ىذه المبادرة أمبل كبيرا لدى السكاف 
المتضرريف، وحظيت أيضا باىتماـ متواصؿ مف جانب الشركاء الدولييف. وتعد مبادرة 
د التعاوف اإلقميمي لمقضاء عمى جيش الرب لممقاومة آلية مرنة ومبتكرة لتجميع موار 

لمشكمة جيش الرب لممقاومة. والشؾ أف وسيمة التعاوف  يوقدرات بمداف اإلقميـ لمتصد
ىذه يمكف تكرارىا بشكؿ مفيد في أي مكاف آخر مف القارة. وفي ىذا اإلطار، وبالنظر 
إلى التحديات التي اليزاؿ يتعيف التغمب عمييا، قد يحث المؤتمر الدوؿ األعضاء في 

لمقضاء عمى جيش الرب لممقاومة عمى مضاعفة الجيود  مبادرة التعاوف اإلقميمي
لمتعجيؿ بتحقيؽ األىداؼ المحددة.  كذلؾ، قد يعرب المؤتمر مرة أخرى عف تقدير 
االتحاد األفريقي لمشركاء الدولييف عمى ما قدموه مف دعـ مف أجؿ حشد تأييد متزايد 

 لمبادرة التعاوف اإلقميمي لمقضاء عمى جيش الرب لممقاومة.

 تديفواركو(ل

بتوطيد التطبيع المؤسسي مع قرب االنتياء مف  2012األوؿ مف عاـ  النصؼاتسـ  .110
االنتخابات التشريعية وتشكيؿ حكومة جديدة. وبالفعؿ، نظمت انتخابات تشريعية جزئية 

دائرة حيث قاـ المجمس الدستوري بإبطاؿ التصويت فييا،  11في  2012فبراير  26في 
بسبب وفاة أحد  2011ديسمبر  11ء االنتخابات في جراإوفي دائرة حيث تعذر 

المرشحيف خبلؿ الحممة االنتخابية. وجرت ىذه االنتخابات بشكؿ سمس في عشر دوائر 
فبراير وأكدىا المجمس الدستوري يوـ  28وأعمنت المجنة االنتخابية المستقمة النتائج في 

مارس. وعمى  9حدة في مارس وصدؽ عمييا الممثؿ الخاص لؤلميف العاـ لؤلمـ المت 7
جراء االنتخابات التشريعية في دائرتي بونوف وفاكوبمي إاثر حوادث خطيرة، تعذر 

الواقعتيف في غرب كوت ديفوار. وطمبت المجنة االنتخابية المستقمة مف الحكومة أف 
 تجري تحقيقات.
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ية التي المجمعة لبلنتخابات التشريعالنتائج ييمف عمى الجمعية الوطنية المنبثقة عف ي .111
، تجمع الجميورييف الذي حصؿ عمى 2012وفبراير  2011ديسمبر  11جرت في 

مقعدا يميو الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار الذي حصؿ  253مقعدا مف أصؿ  136
مارس جيـو سورو رئيس الوزراء  12مقعدا. ويرأس المؤسسة البرلمانية منذ  88عمى

لتعيده خبلؿ الحممة االنتخابية، قاـ  السابؽ تحت اسـ تجمع الجميورييف. واحتراما
بتعييف المحامي أىوسو كواديو جانو  2012مارس  13الساف دراماف واتارا في أالرئيس 

مف الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار رئيسا لموزراء. وفي اليوـ التالي، أعمف تشكيؿ 
ف حزب الحكومة الجديدة وىي شبو مماثمة لمحكومة السابقة. وتجدر اإلشارة إلى أ

لمرئيس السابؽ لوراف باجبو لـ يشارؾ  -الجبية الشعبية اإليفوارية -المعارضة الرئيسي
 في االنتخابات التشريعية وغائب عف الحكومة.

لجنة الحوار والحقيقة بشكؿ مشترؾ مف قبؿ  عممية المصالحة الوطنيةحاليا تجري  .112
الوزراء، مع أحزاب  رئيسدخمت في حوار سياسي، برئاسة والمصالحة والحكومة التي 

في جراند باساـ. ويبدو أف الجبية الشعبية اإليفوارية،  2012ابريؿ  27المعارضة في 
أكبر. وىناؾ  درجةممشاركة بلالتي كانت ممثمة بصفة مراقب فقط، عمى استعداد اآلف 

لمجتمع المدني، والحكومة منظمات ا قيادةتحت تجري حمية لممصالحة م أيضا مبادرات
التقميدييف. ومف ناحية أخرى، استأنؼ القضاء اإليفواري عممو شبو المعتاد مع  والزعماء

المقربيف مف لوراف  سجناءإعادة فتح معظـ المحاكـ والسجوف. وبدأ في  االستماع إلى ال
دماء. الواتيموا بارتكاب جرائـ اقتصادية وسفؾ  2011باجبو الذيف اعتقموا في ابريؿ 
ة إقرار التيـ الموجية مف قبؿ المحكمة الجنائية الدولية ومف ناحية أخرى، تأجمت جمس

، 2012يونيو  18المعتقؿ في الىاي ، والتي كانت محددة أصبل في  ضد الرئيس السابؽ
 وذلؾ بناء عمى طمب محاميو.  2012أغسطس  13إلى 

. 2012ع األمني في كوت ديفوار تحسنا واضحا خبلؿ النصؼ األوؿ مف ضسجؿ الو  .113
اؿ ىناؾ صعوبات قائمة ، والسيما في غرب الببلد ، عمى الحدود اإليفوارية غير أنو التز 
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الميبيرية. وىكذا، أسفر ىجـو شنتو عناصر مسمحة عف سقوط نحو خمسة عشر مف 
الضحايا مف بينيـ سبعة مف قوات حفظ السبلـ النيجيرية. واتخذت الحكومة تدابير 

ني اليزاؿ ىشا في غرب الببلد. غير ىذا الموقؼ. والواقع، أف الوضع اإلنسالمواجية 
 حيثالنازحيف داخميا في المواقع واألسر المضيفة  تواجدأف ىناؾ انخفاضا كبيرا في 

في نياية مايو  80ر000إلى نحو  2011في أكتوبر  186ر000تراجع عددىـ مف 
ؿ . وبالتوازي، شجعت االتفاقات الثبلثية الموقعة بيف كوت ديفوار وبمداف االستقبا2012

لشؤوف البلجئيف عودة البلجئيف الذيف يقدر عددىـ بما  لساميةومفوضية األمـ المتحدة ا
الذيف مازالوا  95ر000شخص. ومف بيف البلجئيف البالغ عددىـ  150ر000يزيد عمى 

لشؤوف  ساميةيعيشوف في المنفى في البمداف المجاورة، تعتـز مفوضية األمـ المتحدة ال
 . 2012منيـ مف ليبيريا خبلؿ السنة المالية  50ر000البلجئيف إعادة نحو 

عادة االدماج سعيا  .114 إلى تحديد االستراتيجية الوطنية في مجاؿ التسريح ونزع السبلح وا 
صبلح القطاع األمني، أصدر رئيس الجميورية مرسوما في  بشأف  2012ابريؿ  6وا 

عادة االدماج و إ ميامو وتشكيمو وسير نشاء فريؽ العمؿ المعني بالتسريح ونزع السبلح وا 
يوما لتقديـ استنتاجاتو، بصفة خاصة  90عممو. ويتألؼ فريؽ العمؿ ، الذي يوجد أمامو 

مف لجنة توجيو ومتابعة ولجنة عممية يشارؾ فييا االتحاد األفريقي والمجموعة 
 االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا واالتحاد األوروبي. 

بي لموضع في كوت ديفوار، حيث يييئ قد يرحب المؤتمر باستمرار التطور اإليجا .115
تخفيؼ افرة النتعاش النشاط الداخمي و رصا جيدة لمنمو بفضؿ اآلثار المتظاقتصادىا ف

تبع قريبا توصؿ البمداف الفقيرة المثقمة بالديوف إلى نقطة يسوؼ ذي الديوف ال  عبء
ؤتمر مع . فضبل عف ذلؾ، قد يبلحظ الم2012، وىو ما  حدث في نياية يونيو االنتياء

قميـ إاالرتياح المساىمة النشطة لكوت ديفوار في تعزيز السمـ واألمف واالستقرار في 
الساف واتارا رئيسا حاليا لممجموعة االقتصادية أغرب أفريقيا ، عقب انتخاب الرئيس 

إلى الدوؿ األعضاء والمجتمع الدولي  لدوؿ غرب أفريقيا. وأخيرا، قد يوجو المؤتمر نداءً 
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 مة دعـ الجيود المبذولة حاليا.ككؿ لمواص

 ليبيريا -م(       

-، التي فازت بيا الرئيسة إليف جونسوف 2011في أعقاب انتخابات نوفمبر/ديسمبر  .116
سيرليؼ، تواصمت الجيود نحو توطيد أركاف السبلـ في الببلد وانتعاشيا االقتصادي 

المشاورات مع واالجتماعي. وعمى مدى الشيور الماضية، أجرت الحكومة سمسمة مف 
المتوسطة إلى الطويمة األجؿ  2030المواطنيف الميبيرييف بشأف برنامجيا المقترح لرؤية 

 دخؿ بحموؿ ذلؾ العاـ.متوسطة الالذي يعتـز جعؿ ليبيريا دولة 

 السمبظؿ الوضع األمني الداخمي ىادئا بإستثناء تقارير أفادت بوقوع  بعض أعماؿ  .117
يـ. وتجدر اإلشارة فيتباه الجماىير بشأف مجرميف مشتبو البسيطة التي كثيرا ما تجذب ان

أيضا إلى التحديات المتعمقة باألمف اإلقميمي مع الظيور المزعـو لعمميات االتجار 
. ًا فيوليبيريا عضو  تعتبربالبشر واألسمحة والمخدرات عبر حدود اتحاد نير مانو الذى 

بزيارة الببلد فيما بيف فبراير ومايو  وعمى ىذه الخمفية، قاـ عدد مف وفود األمـ المتحدة
لتقييـ الوضع عمى أرض الواقع في إطار الخفض التدريجي لقوات بعثة األمـ  2012

المتحدة إلى ليبيريا وتسميـ المسؤوليات األمنية إلى حكومة ليبيريا. ومف المتوقع أف 
رئيسي بعد يضطمع االتحاد األفريقي والمجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا بدور 

انسحاب بعثة األمـ المتحدة في ليبيريا في غضوف سنتيف إلى ثبلث سنوات. وعمى 
الصعيد اإلنساني، استقر وضع البلجئيف إلى حد كبير، حيث تقـو السمطات الميبيرية 
واإليفوارية جنبا إلى جنب مع مفوضية األمـ المتحدة السامية لشؤوف البلجئيف، بتسييؿ 

فوارييف إلى ببلدىـ. كذلؾ، فإنو استنادا إلى شرط التوقؼ الذي عودة البلجئيف اإلي
سيرليؼ بخصوص وضع البلجئيف الميبيرييف، ستتوقؼ -استشيدت بو الرئيسة جونسوف

 .2012استفادة جميع الميبيرييف مف ىذا الوضع بعد يونيو 

ير في ليبيريا ككؿ يتطور تطورا إيجابيا. وقد يرغب المؤتمر في التعب الوضعمازاؿ  .118
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. وفي الوقت كبيرةمجددا عف تقديره لميبيريا حكومة وشعبا عمى ما حققتو مف انجازات 
نفسو، ينبغي لممؤتمر التركيز مجددا عمى ضرورة استمرار التزاـ ودعـ الجيات الفاعمة 

 توطيد السبلـ والتنمية في الببلد.في سبيؿ 

 جمهورية غينيا (ن

االنتخابات التشريعية التي كاف مف المقرر أف التحدي الرئيسي يتمثؿ في تنظيـ  اليزاؿ  .119
ة لتسجيؿ نياية المرحمة االنتقالية. ونظرا ينتخابات الرئاسالتجري بعد ستة شيور مف ا

لعدـ التوصؿ إلى توافؽ بيف العناصر الفاعمة السياسية بخصوص تشكيؿ المجنة الوطنية 
ىذه المرحمة الرئيسية. ولـ  االنتخابية المستقمة وجوانب أخرى ذات صمة، لـ يتسف اجتياز

عف تحقيؽ النتائج المتوخاة.  2012يسفر األمؿ الذي أثاره الحوار السياسي في فبراير 
ؿ المرحمة ااألحزاب السياسية الجماعية الستكمالمتجمعة ضمف المعارضة أف وفي حيف 

ص بخصو  اتمبية مطالبيتحرص عمى االنتقالية والتحالؼ مف أجؿ الديمقراطية والتقدـ 
الخبلؼ المشار إليو آنفا، تعرب الرئاسة والحكومة عف عدـ رغبتيما في التدخؿ في سير 

 عمؿ مؤسسة مستقمة مف قبيؿ المجنة الوطنية االنتخابية المستقمة.

ىذا السياؽ، يمكف لممؤتمر حث العناصر الفاعمة السياسية عمى حؿ خبلفاتيا مف  وفي .120
لتوصؿ إلى إدارة توافقية لمعممية االنتخابية خبلؿ الحوار والتشاور فيما بينيا بغية ا

نبغي مواصمة تجراء االنتخابات التشريعية في أقرب فرصة ممكنة. وفي الوقت نفسو، ا  و 
كؿ الدعـ البلـز لجيود إنعاش بحشد ، لدى المجتمع الدولي، القياـبذؿ الجيود مف أجؿ 

 االقتصاد وتدعيـ التقدـ المحرز حتى اآلف.

 غينيا بيساو( س 

ندرج ، كاف عدد مف الدالئؿ يشير إلى أف غينيا بيساو بدأت ت2012بداية عاـ  يف .121
يناير  30قوة دفع مشجعة. ودعما ليذه الجيود، نظـ رئيس المفوضية في ضمف 
، عمى ىامش المؤتمر الثامف عشر لرؤساء دوؿ وحكومات االتحاد، اجتماعا 2012
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الثنائييف والمتعددي األطراؼ لمتضامف ييدؼ إلى توعية الدوؿ األعضاء والشركاء 
 باحتياجات الببلد.

عقب وفاة  2012مارس  18ي النتخابات الرئاسية المبكرة فمف ا ياألول يت الجولةأجر  .122
 الجولة. وكاف مف المقرر أف يتنافس في 2012يناير  9االـ باكاي سانيا في الرئيس م

وميز االبف مف ، كؿ مف كارلوس ج2012ابريؿ  29جري في تس تي كانت، الةالثاني
الحزب األفريقي مف أجؿ استقبلؿ غينيا والرأس األخضر، وكومبا ياال مف حزب التجديد 
االجتماعي. وعمى اثر الخبلؼ الناشئ عقب إعبلف نتيجة االنتخابات، وصمت العممية 
االنتخابية إلى طريؽ مسدود ليحجبيا بعد ذلؾ الجدؿ الدائر بيف بعض السمطات 

نجولية لممساعدة العسكرية واألمنية في ألالعسكرية بصدد وجود البعثة االسياسية والقيادة 
كبار مف ، استولت مجموعة 2012ابريؿ  12غينيا بيساو، وأنشطتيا، وواليتيا. وفي 

وذلؾ قبؿ سبعة  ،عمى مقاليد السمطة-أعمنت انتماءىا إلى "قيادة عسكرية"  –الضباط 
 .ةالثانيجولة عشر يوما فقط مف ال

مف رئيس المفوضية ومجمس السمـ واألمف االنقبلب بشدة. كما أدانتو  أداف كؿ .123
المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا والعديد مف الشركاء الدولييف. وقرر مجمس 
السمـ واألمف، عمى وجو الخصوص، تعميؽ مشاركة غينيا بيساو في جميع أنشطة 

صورة فعمية، وأكد دعـ االتحاد االتحاد األفريقي إلى حيف إعادة النظاـ الدستوري ب
األفريقي لجيود المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا، وركز عمى ضرورة التشاور 

مجموعة البمداف المستمر بيف جميع العناصر الفاعمة الدولية ذات الصمة، ومف بينيا 
ووسائؿ  نيج منسؽ لؤلزمة ولسبؿاتباع واالتحاد األوروبي، لتسييؿ  الناطقة بالبرتغالية،

 تسويتيا عمى نحو سريع.

تطبيقا لنتائج القمة االستثنائية لممجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا التي عقدت في  .124
مكتب الجمعية الوطنية الشعبية. ىيئة ، تـ تجديد 2012مايو  3داكار، السنغاؿ، في 

اإلنابة، وتولي السيد مانويؿ سريفو نيامادجو، الذي كاف يشغؿ منصب رئيس الجمعية ب
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مف الدستور. وأصبح  71مايو، وفقا لممادة  10منصب رئيس الجميورية االنتقالية منذ 
السيد بريما سوري دجالو ، الذي كاف نائبا لمرئيس باإلنابة، يشغؿ اآلف منصب الرئاسة. 

ثر مشاورات، شكمت حكومة جديدة يرأسيا السيد روي إ، وعمى 2012مايو  22وفي 
ستثناء اضـ األطراؼ الموقعة عمى "عيد المرحمة االنتقالية"، بدوارتي دو باروس، وت

الحزب األفريقي مف أجؿ استقبلؿ غينيا والرأس بعض األحزاب السياسية ومف بينيا 
األخضر، حتى ولو كانت بعض مكوناتو قد أدمجت في المؤسسات االنتقالية. وتتمثؿ 

ع الدفاع واألمف، واإلدارة مياـ الحكومة الرئيسية في تنفيذ إصبلحات القضاء، وقطا
العامة ولكف أيضا تعزيز مكافحة االتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والفساد. 

بتنظيـ انتخابات رئاسية  -عشر شيرا ىثنالتي لف تتجاوز إ -ترة االنتقاليةوستختتـ الف
وتشريعية ذات مصداقية. وفي الوقت نفسو، قامت المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب 

قيا بنشر بعثة لدعـ العممية االنتقالية، حمت محؿ بعثة "ميسانج" التي استكممت أفري
 .2012يونيو  9انسحابيا  في 

، قد يّذكر المؤتمر بالموقؼ المبدئي لبلتحاد األفريقي بشأف رفضو التاـ الختاـفي  .125
لمتغييرات غير الدستورية لمحكومات وضرورة وضع حد نيائي لمتدخبلت المتكررة مف 

جيش غينيا بيساو في العممية السياسية. وفي ىذا الخصوص، قد يؤكد المؤتمر  جانب
مجددا دعـ االتحاد األفريقي لجيود المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب افريقيا وتشجيع 
التشاور المستمر بيف مختمؼ العناصر الفاعمة الدولية المعنية لتسييؿ التوصؿ إلى نيج 

يساو. ومفوضية االتحاد األفريقي عمى اتصاؿ مع منسؽ لمموقؼ السائد في غينيا ب
المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا ومجموعة الدوؿ الناطقة بالبرتغالية ومنظومة 

 األمـ المتحدة في ىذا الخصوص.

 مالي ع(

منذ انعقاد الدورة العادية األخيرة لممؤتمر، تدىور الوضع األمني في منطقة الساحؿ  .126
ى حد كبير. ويذكر المؤتمر أنو قبؿ بضعة أياـ مف عقد قمتو في والسيما في مالي إل
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، التي تتكوف أساسا مف  الحركة الوطنية لتحرير أزادواد، قاـ متمردو 2012يناير 
مقاتميف قدامى في جيش القذافي مدججيف بالسبلح ، بشف ىجمات ضد بمدات واقعة في 

 .ذ تمؾ اليجماتئشماؿ مالي. وكاف المؤتمر قد أداف وقت

رىابية أخرى، وىي بالتحديد أنصار الديف، وحركة التوحيد  .127 استغمت مجموعات مسمحة وا 
والجياد في غرب أفريقيا، وتنظيـ القاعدة في ببلد المغرب اإلسبلمي، والحركة الوطنية 

، لكي  2012مارس  22الناجمة عف االنقبلب الذي وقع في  الفوضىلتحرير أزاواد، 
، أعمنت الحركة 2012ابريؿ  5أراضي الببلد(. وفي  3/2تسيطر عمى شماؿ مالي )

. وبعد محاولة أزاوادالوطنية لتحرير أزاواد استقبلؿ ىذا الجزء مف مالي تحت اسـ 
أنصار الديف وحركة التوحيد  -االندماج، انتيى األمر بالجماعات اإلرىابية والمسمحة

طنية لتحرير أزاواد مف والجياد في ببلد المغرب اإلسبلمي مف جية، وقوات الحركة الو 
إلى المواجية في تومبكتو وجاو. وطردت الحركة الوطنية لتحرير أزاواد  -جية أخرى

تخضع اليـو  -بصورة نيائية مف جاو التي أصبحت، شأنيا في ذلؾ شأف تومبكتو
لمسيطرة الكاممة لمجماعات المتطرفة واإلرىابية واإلجرامية. ويبعث الوضع اإلنساني 

ف عمى القمؽ. يضاؼ إلى ذلؾ األعماؿ اإلجرامية وغير المقبولة لتدمير وحقوؽ اإلنسا
 التراث الثقافي والروحي الغني لياتيف المدينتيف األسطوريتيف في منطقة الساحؿ.

والذيف أسفر فعميـ عف التعجيؿ ، كما  2012مارس  22تذرع القائموف باالنقبلب في  .821
الببلد، بالتطور المثير لمقمؽ فعبل عمى ذكر أعبله، بفقداف مواقع جيش مالي في شماؿ 

أرض الواقع والظروؼ المزرية التي وجد فييا جيش مالي لكي يستولوا عمى الحكـ. 
عادة الدولة" ، حدد لنفسو كيدؼ  وشكموا بعد ذلؾ "مجمسا وطنيا الستعادة الديمقراطية وا 

جراء إعادة تنظيـ القوات المسمحة واألمف الستعادة شماؿ الببلد و  تخابات ديمقراطية انا 
 وشفافة.

االتحاد األفريقي والمجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا، بالتعاوف مع األمـ  اتخذ .129
المتحدة والشركاء الدولييف اآلخريف، عددا مف المبادرات لمواجية ىذه األزمة المزدوجة، 



ASSEMBLY/AU/6 (XIX) 

Page 56 

الوقت وأدانوا اليجمات التي ارتكبت في شماؿ الببلد واالنقبلب الذي وقع، في نفس 
الذي أكدوا فيو مجددا تمسكيـ بالوحدة الوطنية ووحدة وسبلمة أراضي مالي. وتطبيقا 

بيف ممثؿ وسيط المجموعة  2012ابريؿ  6ألحكاـ االتفاؽ اإلطاري الموقع في 
االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا وقائد المجمس العسكري الحاكـ، تقمد السيد ديونكوندا 

ة، عّيف رئيس وزراء انتقالي ممثبل في شخص الشيخ تراوري منصب الرئيس باإلناب
 موديبو ديارا الذي قاـ بعد ذلؾ بتشكيؿ حكومة.

الرغـ مف ىذا التقدـ، فإف المؤسسات التي أنشئت في إطار عممية استعادة النظاـ  عمى .130
الدستوري التزاؿ ىشة لمغاية بسبب التدخؿ المستمر مف جانب القائميف باالنقبلب في 

ياسية، األمر الذي يعوؽ عمميا. ويعد نشاط المؤيديف المدنييف لمطغمة العممية الس
مف  2012مايو  21العسكرية واالعتداء الجسدي الذى تعرض لو الرئيس باإلنابة في 

 األمثمة المأسوية عمى ميوعة الوضع.

، تحت رعاية االتحاد األفريقي 2012يونيو  7وعقد في ىذا السياؽ في أبيدجاف، في  .131
ة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا، واألمـ المتحدة، االجتماع االفتتاحي والمجموع

 2012مارس  20لمجموعة الدعـ والمتابعة التي شكميا مجمس السمـ واألمف في 
بمشاركة العديد مف الشركاء الدولييف. وأكد االجتماع مجددا ضرورة تييئة الظروؼ 

في و بمسؤولياتيا بالكامؿ،  عضطبلالبلزمة لتمكيف مؤسسات المرحمة االنتقالية مف اال
أماف، ودوف تدخؿ مف المجمس العسكري الحاكـ ومؤيديو مف المدنييف. وطمب سرعة 

جميع مرتكبي حادث اليجـو عمى الرئيس باإلنابة والمحرضيف عميو ىوية تحديد 
وتقديميـ لمعدالة، وطالب بحؿ المجمس العسكري فورا وانسحابو تماما مف إدارة المرحمة 

نتقالية محذرا العناصر العسكرية والمدنية المعنية مف خطر فرض عقوبات عمييا، اال
وطمب مف المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا اتخاذ التدابير البلزمة لتأميف 
المسؤوليف عف المرحمة االنتقالية. وفي الوقت نفسو، شجع االجتماع العناصر الفاعمة 

ي إلى تشكيؿ حكومة شاممة وأكثر تمثيبل. واتخذت في مالي عمى بدء حوار وطني يفض
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يونيو  29قمة المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا، التي عقدت في ياموسوكرو في 
 ، قرارات في نفس ىذا االتجاه.2012

يونيو  12الذي عقده مجمس السمـ واألمف في نيويورؾ في  323أعرب االجتماع اؿ .132
ماع أبيدجاف، عف ػتأييده الكامؿ لجميع الجيود ، بعد تصديقو عمى نتائج اجت2012

سباب عمميات التمرد المتكررة في شماؿ مالي ألمعالجة، بالوسائؿ السممية، الالرامية إلى 
التي تتعيد بالتفاوض عمى أساس المبادئ التالية: المالية والحوار مع المجموعات 

ي، ورفض المجوء إلى االحتراـ الدقيؽ لموحدة الوطنية ولوحدة وسبلمة أراضي مال
العصياف المسمح ورفض إقامة أية عبلقة مع الشبكات اإلرىابية واإلجرامية. وأجاز 
مجمس السمـ واألمف لممجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا، أف تضع بالتعاوف، عند 
االقتضاء، مع البمداف المحورية التالية: الجزائر وموريتانيا والنيجر، الترتيبات األمنية 

(تأميف مؤسسات المرحمة 1والعسكرية البلزمة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التالية: )
عادة تنظيـ قوات األمف والدفاع في مالي؛ )2االنتقالية؛ ) ( إعادة بسط 3( إعادة ىيكمة وا 

سمطة الدولة عمى الجزء الشمالي مف الببلد ومكافحة الشبكات اإلرىابية واإلجرامية. وردا 
المقدمة مف مجمس األمف وسعيا إلى تمكينو مف النظر في طمب عمى طمبات التوضيح 

أفريقيا الذي يدعمو االتحاد األفريقي، ينبغي غرب المجموعة االقتصادية لدوؿ 
لممنظمتيف، بالتعاوف مع بمداف اإلقميـ واألمـ المتحدة وشركاء آخريف، استكماؿ الوالية 

 مية المقترحة.صمة بالعمالومفيـو العمميات والوثائؽ األخرى ذات 

كانت ىذه المسألة موضع تبادؿ لوجيات النظر خبلؿ االجتماع التشاوري السادس الذي  .133
، وكذلؾ 2012يونيو  13عقد بيف مجمس السمـ واألمف ومجمس األمف في نيويورؾ في 

خبلؿ التفاعؿ بيف مجمس األمف ووفد مف المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا، في 
. وامتدادا لمقرر مجمس السمـ واألمف، تعمؿ 2012يونيو  15 نيويورؾ أيضا، في

بالتعاوف مع المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا وأطراؼ معنية أخرى،  -المفوضية
عمى إعداد مفيـو استراتيجي يتمحور، بشكؿ شامؿ، حوؿ التدابير السياسية واألمنية 
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 األزمة في مالي.زمع اتخاذىا لتسريع والعسكرية الم

الشؾ أف الوضع في مالي وتداعياتو اإلقميمية يشكؿ واحدا مف أخطر التيديدات التي  .134
تواجو األمف واالستقرار في القارة. فالمبادئ التي ينطوي عمييا، وىي احتراـ الوحدة 
الوطنية ووحدة وسبلمة أراضي مالي، ونبذ اإلرىاب، والمجوء إلى العصياف المسمح لدعـ 

شكؿ االستيانة بيا تيديدا خطيرا لعمميات التحوؿ الديمقراطي والتي ت -مطالب سياسية
ورفض التغييرات غير الدستورية، إنما تشكؿ تحديات بالنسبة  -الجارية حاليا في القارة

لجميع الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي. ومف ىنا تأتي ضرورة التعبئة القارية مف 
 أجؿ التصدي ليذه التحديات.  

، فقد يؤكد المؤتمر مجددا موقؼ االتحاد األفريقي المبدئي مف مختمؼ بناء عمى ذلؾ .135
بالتعاوف الوثيؽ مع المجموعة االقتصادية لدوؿ  –جوانب أزمة مالي والسيما التزامو 

غرب أفريقيا والبمداف األساسية وبدعـ مف الشركاء الدولييف، بأف يعمؿ كؿ ما في وسعو 
الدولة عمى شماؿ مالي فضبل عف إعادة مف أجؿ المساعدة في إعادة بسط سمطة 

النظاـ الدستوري بشكؿ فعمي. وفيما يتصؿ بيذه النقطة األخيرة، فمف المفيـو أنو ينبغي 
بالضرورة توسيع نطاؽ الحكومة الحالية لتشمؿ مختمؼ القوي السياسية في مالي ومف ثـ 

خطيرة التي تواجو لمتحديات ال -بمزيد مف النجاح –تكوف ليا الشرعية البلزمة لمتصدي 
مالي. وقد يؤكد المؤتمر أيضا دعـ االتحاد األفريقي لجيود المجموعة االقتصادية لدوؿ 
غرب أفريقيا، بما في ذلؾ الوساطة التي يقوـ بيا فخامة السيد بميز كومباوري رئيس 

 بوركينا فاسو.

مى القارة بالنظر إلى تشابؾ األزمة في مالي وتحدياتيا ، والتي سوؼ تؤثر نتائجيا ع .136
العمؿ معا بشكؿ وثيؽ. وفي ىذا في ستمرار البلبد لجميع بمداف اإلقميـ مف افبرمتيا، 

الخصوص، تعد مختمؼ المقررات التي اتخذىا مجمس السمـ واألمف بشأف ضرورة 
تضافر الجيود وتنسيؽ المبادرات سعيا إلى ايجاد حؿ لؤلزمة في مالي أكثر أىمية مف 

ذلؾ، أنيا ستسيؿ تعبئة مساعدة الشركاء الدولييف، والسيما أى وقت مضى. واألىـ مف 
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 األمـ المتحدة، مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي حددتيا أفريقيا لنفسيا.

، مف أجؿ تسوية  شامؿالعمؿ، عمى المدى البعيد وعمى نحو باألمر عمؽ عموما، يت .137
راتيجية التي المشاكؿ المتعددة األبعاد التي تؤثر عمى منطقة الساحؿ. وتوفر االست

أساسا مناسبا لمقياـ  2012مارس  20اعتمدىا مجمس السمـ واألمف في باماكو في 
بعمؿ إقميمي وقاري يكوف عمى مستوى التحديات. وقد يطمب المؤتمر مف جميع 

 العناصر الفاعمة المعنية إدراج عمميا ضمف ىذا اإلطار.

 تونس ف(      

 23ونس. وامتدادا لبلنتخابات التي جرت في التزاؿ العممية االنتقالية مستمرة في ت .138
والتي أتاحت تشكيؿ الجمعية الوطنية التأسيسية والحكومة المؤقتة، التزاؿ  2011أكتوبر 

انتخابات  إلجراءالجيود مستمرة بوجو خاص مف أجؿ صياغة دستور جديد والتحضير 
 عامة إلنياء المرحمة االنتقالية واستقرار االقتصاد .

الوطنية التأسيسية ست لجاف دستورية مكمفة بصياغة الفصوؿ المختمفة  كمت الجمعيةش .139
لمدستور القادـ. ويتـ بث اجتماعات الجمعية الوطنية التأسيسية عمى شاشة التميفزيوف 
الحكومي وجمساتيا مفتوحة أماـ الجميور. ومف المقرر أف يكوف الدستور الجديد جاىزا 

 إلجراءاعتماده، سيتـ إعداد جدوؿ زمني . وبعد 2012أكتوبر  23في موعد أقصاه 
. ومف جانبيا، أجرت الحكومة إصبلحات كبيرة في 2013االنتخابات العامة في 

قطاعات االقتصاد، والخدمات االجتماعية، واألمف، والقضاء، ووسائؿ اإلعبلـ، 
وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. وتجري ىذه األعماؿ في ظؿ أوضاع اقتصادية 

 ية صعبة تتسـ بتصاعد المطالب االجتماعية.واجتماع

الحكماء التابعة لبلتحاد  ىيئةفي إطار دعـ االتحاد األفريقي لمعممية االنتقالية، نظمت  .140
حوؿ موضوع "تعزيز  2012ابريؿ  24و 23األفريقي ورشة عمؿ في تونس يومي 

شة العمؿ، التي الحكـ السياسي مف أجؿ السمـ واألمف واالستقرار في أفريقيا". وأتاحت ور 
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شارؾ في جمساتيا التفاعمية أكبر الشخصيات في الدولة بما في ذلؾ الرئيس منصؼ 
مرزوقي،  الفرصة لتبادؿ مثمر لآلراء بخصوص المرحمة االنتقالية الجارية والتحديات 

 المرتبطة باالنتقاؿ مف نظاـ استبدادي إلى مؤسسات ديمقراطية.

تحاد األفريقي لمعممية االنتقالية الجارية ويحث قد يعرب المؤتمر مجددا عف دعـ اال  .141
العناصر الفاعمة التونسية عمى المثابرة في جيودىا مع األخذ في االعتبار ضرورة 

. 2011/يناير 2010االستجابة لآلماؿ التي تولدت عف االنتفاضة الشعبية في ديسمبر 
 أيضا. ويعد دعـ المجتمع الدولي لجيود تحقيؽ استقرار االقتصاد حاسما

 مصر ص(

وانتخاب أعضاء مجمس  2011مارس  19بعد االستفتاء الدستوري الذي أجري في  .142
، 2012ويناير  2011في البرلماف  في فترة ما بيف نوفمبر  النواب )مجمس الشعب(

واصمت مصر تحقيؽ تقدـ مطرد نحو إكماؿ الفترة االنتقالية عمى الرغـ مف التحديات 
، انتخب المصريوف 2012مارس  11إلى  2011يناير  29 اعتبارا مففالتي تواجييا. 

الجمعية الوطنية اي المجمس األعمى )مجمس الشورى(، خبلؿ الفترتيف  لمبرلماف قوامو 
، لجنة مكونة مف 2012عضًوا. وبعد افتتاحو، شّكؿ ىذا البرلماف في مارس  270
بريؿ أت في كورة حمف المجنة المذألصياغة دستور جديد لمببلد. غير  وعض 100

عقاب اختبلفات  حوؿ تشكيميا . ويجدر بالذكر االفاعميف السياسييف في توافؽ ب  2012
 أنو  في وقت إعداد ىذا التقرير  لـ تشكؿ لجنة جديدة لتحؿ محميا.

، توجو المصريوف إلى صناديؽ االقتراع النتخاب رئيس 2012مايو  24و 23في يومي  .143
يونيو  17و 16الثانية التي أجريت يومي  مرشحا. لقد شيدت الجولة 13مف بيف 
، مشاركة الدكتور/محمد مرسي مرشًحا عف حزب الحرية والعدالة يخوض 2012

، أعمنت 2012يونيو  24المعركة االنتخابية ضد المشير الجوي، أحمد شفيؽ. في 
المجنة العميا لبلنتخابات الرئاسية عف فوز الدكتور مرسي بمجموعة مف األصوات 
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%( 48,27) 12,347,380%( مقابؿ 51,73) ،13 230,131ية تصؿ إلى االنتخاب
صحفي صدر عقب الجولة الثانية، ىّنا رئيس المفوضية الفائز  بيافلمنافسو .وفي 

ىذا االنجاز الكبير. أدى فخامة الرئيس مرسي عمى بحرارة وكذلؾ الشعب المصري 
بلحتفاؿ بالتسميـ لاسبة وكاف  من 2012يونيو   30في  .اليميف الدستورية  رسميًّا

الرسمي  لمسمطة التنفيذية مف المجمس األعمى  لمقوات المسمحة  إلى الرئيس المدني 
المنتخب رسميًّا  وفي غضوف ذلؾ،  قضت  المحكمة الدستورية العميا  أف انتخاب  
بعض  أعضاء مجمس النواب كاف معيبا  وأدى ذلؾ إلى حؿ البرلماف برمتو  واعتمدت 

ي منح المجمس األعمى ذال 2012يونيو   17اإلعبلف الدستوري المكمؿ  في  المحكمة 
 لمقوات المسمحة  سمطات ميمة حتى  انتخاب برلماف جديد .

حرازه  في مصر  وتشجيع جميع  إبالتقدـ الكبير  الذي تـ  في الترحيبب المؤتمر غير  .144
تجابة  لمتطمعات  أصحاب المصمحة  المصرييف عمى  مواصمة ىذه المسيرة  بغية  االس

مد المجتمع الدولي يد يمف األىمية بمكاف كذلؾ أف و المشروعة  لمشعب المصري . 
العوف البلـز  لمساعدة مصر  عمى التصدي  بفعالية  لمتحديات االجتماعية 

 واالقتصادية  ومف ثـ تسييؿ  توطيد السمـ  الذي تـ تحقيقو  حتى اآلف .

 :ليبيا ق( 

 يماأىممف يجابية في ليبيا خبلؿ الفترة قيد البحث و إلت اعدد مف التطورا استجد .145
نتخاب مؤتمر با 2012يوليو  7ي جميع أرجاء الببلد في فلمقياـ االستعدادات الجارية 

المذكور  وسيقـو المؤتمر .الحاليطني عاـ يحؿ محؿ المجمس االنتقالي الوطني و 
الوطني  كما يعيف المؤتمر .مجمس الوزراءيقترح أسماء أعضاء و بتعييف رئيس لموزراء 

 ىعف صياغة دستور جديد لميبيا ويوافؽ عم ةعضوًا مسؤول 60مف  ةمكون ىيئة
مف الناخبيف  كبيراالقباؿ العتبر وي المشروع بأغمبية الثمثيف قبؿ طرحو الستفتاء وطني.

مف الناخبيف المؤىميف (  3.4 بيفمميوف مف  2.7ـ )ػالمسجميف لبلنتخابات البالغ عددى
 لمغاية. اً ًرا مشّجعأم
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داخؿ  االندماج تستمر الجيود المبذولة  نحو إصبلح  قطاع األمف  والتركيز عمى   .146
صفوؼ  الجيش الوطني وقوات األمف التابعة  لمختمؼ فئات المميشيات  وكذلؾ  نزع 
السبلح وتسريح المقاتميف  السابقيف . بالرغـ مف ذلؾ كمو ، ما زاؿ البمد يواجو تحديات 

كما يتجمى  في  المناوشات التي  سجمت خبلؿ الفترة قيد البحث  بما في ذلؾ   ىائمة
أعماؿ العنؼ الطائفي. يجب االشادة بالجيود التي  تبذليا الحكومة  لمعالجة  ىذه 

،  بمبادرة  مف  الحكومة المشاكؿ. وأخيًرا ، يجدر بالذكر المؤتمر الوزاري  الذي عقد
الذي صدرت    2012مارس   12و 11طرابمس  يومي مف الحدود  في أ، حوؿ الميبية

 عنو  توصيات ميمة وشارؾ فيو  رئيس مفوضية االتحاد األفريقي .

، قد 2011أكتوبر  20تمشيا مع  البياف الختامي  لمجمس السمـ واألمف الصادر في  .147
اتصاؿ االتحاد األفريقي في طرابمس برئاسة السيد/ منذر مكتب بدأت المفوضية تفعيؿ 

ي مف تونس. لقد كمؼ المكتب بدعـ العممية االنتقالية والعمؿ بشكؿ وثيؽ مع األمـ رزق
المتحدة وغيرىا مف شركاء االتحاد األفريقي عمى أرض الواقع. ويتفاعؿ المكتب بصورة 

 وثيقة مع السمطات الميبية وأصحاب المصمحة اآلخريف.

االنتقالية  الجارية  في ليبيا وأف  قد يود المؤتمر  أف يكرر دعـ االتحاد األفريقي  لمعممية .148
ااّل يدخروا جيدا  في ضماف  استكماليا بنجاح. الميبييف عمى يشجع أصحاب المصمحة 

جيرانيا ليبيا و وقد  يود المؤتمر كذلؾ أف يؤكد عمى ضرورة استمرار التعاوف  بيف 
 لمعالجة  التحديات األمنية المشتركة.

 :الصحراء الغربية

ري  في التغمب عمى حالة الجمود  في عممية السبلـ  الجارية  في لـ يتحقؽ تقدـ جذ .149
اإلقميـ غير المتمتع بالحكـ الذاتي  لمصحراء الغربية . كما يذكر المؤتمر أنو بعد تقديـ  

ؤلمـ لمف األالطرفيف  اقتراحاتيما المتنافسة  بشأف إيجاد حّؿ لمنزاع،  قرر مجمس 
جراء مفاوضات مباشرة  بينيما  بدوف شروط التكميؼ بإ  2007المتحدة  في أبريؿ 
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مسبقة  بغية تحقيؽ حؿ سياسي عادؿ  ودائـ يقبمو الطرفاف  يضمف تقرير المصير  
دئ وأغراض  ميثاؽ األمـ  لمشعب الصحراوي في سياؽ  ترتيبات تتناسب مع مبا

ات . وبناًء عمى ذلؾ، أجريت أربع جوالت مف المفاوضات المباشرة  وتسع محادثالمتحدة
 غير رسمية دوف أف يحقؽ أي منيا  نجاح .

، كرر األميف العاـ لؤلمـ المتحدة  2012ابريؿ  11في تقريره  إلى مجمس  األمف  في  .150
اف جيود الوساطة  التي  يضطمع بيا  كريستوفر روس مبعوثو الخاص  استمرت دوف 

اح الطرؼ اآلخر اف تحقؽ  نتيجة "  حيث  لـ يكف اي مف الطرفيف  مستعدًّا  ليقبؿ اقتر 
األساس الوحيد  لممفاوضات" وقد  جّدد مجمس  األمف مف جانبو ، بموجب  باعتباره 

بعثة األمـ المتحدة مياـ    2012أبريؿ   24( ، الصادر  في 2012)2004القرار رقـ 
، داعيا  الطرفيف ، كما فعؿ في 2013أبريؿ   30لبلستفتاء في الصحراء الغربية حتى 

في السابؽ ، إلى التعاوف مع جيود الوساطة  لحؿ النزاع. لقد أصبح  مناسبات عديدة
أنيا  لـ تعد  لديو ثقة في وساطة   يةالمغربالمممكة الوضع أكثر تعقيدا  بسبب ما أعمنتو 

" بالرغـ مف كونو وكيؿ حيزتمالسفير كريستوفر روس  وكانت تتيمو  بانتياج "  سموؾ 
األعضاء الدائمة العضوية في الدوؿ بعض   األميف العاـ. وفي نفس الوقت أعرب

لجيود الوساطة .  وفي غضوف ذلؾ،   افي السفير  ودعمي امجمس األمف  عف ثقتي
ظمت تتردد شكاوى تتعمؽ بانتياؾ حقوؽ  االنساف في االقميـ  بصورة مطردة مع حجج  

لمصير   المطالبيف  بتقرير ا نشطاء تدؿ عمى وقوع مواجيات  في بعض األحياف  بيف ال
 مف المغربية . ألفي الصحراء الغربية  وقوات ا

ما تـ ذكره حتى اآلف،  قد يود المؤتمر أف يجدد  مناشدة االتحاد األفريقي    ضوءفي  .151
لمنزاع . وفي معرض قيامو بذلؾ،  يتعيف عمى   ةاستباقيأكثر  لمجمس األمف اتخاذ نيج

مف ممارسة حقوقو في   مجمس األمف السعي لخمؽ ظروٍؼ تمكف الشعب الصحراوي
تقرير المصير و تمشّيا مع الشرعية الدولية  والمقررات ذات الصمة الصادرة عف االتحاد 
األفريقي  بما في ذلؾ  خطة العمؿ  التي اعتمدتيا الدورة  الخاصة  لمؤتمر رؤساء 
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 . 2009أغسطس  31الدوؿ والحكومات  حوؿ أوضاع النزاع  في أفريقيا   في 

   ل المواضيعية ذات الصمةالمسائ(   2

  :عادة االعمار والتنمية لفترة ما بعد النزاع/اطالق  مبادرة التضامن األفريقيإ ( أ

، أّكد المؤتمر عمى ضرورة  ASSEMBLY/AU/DEC.408(XVIII)في مقرره الرقـ .152
عمار والتنمية لفترة ما بعد النزاع ، رّحب بالخطوات  إلتجديد  الجيود مف أجؿ إعادة  ا

خذىا المفوضية  نحو إطبلؽ مبادرة التضامف األفريقي  لدعـ الدوؿ األعضاء التي تت
 الخارجة مف النزاعات .

نو  في دورتو العادية  التاسعة المنعقدة في بانجوؿ، جامبيا في  أيذكر المؤتمر  كما .153
عمار والتنمية فيذي إطار السياسة  حوؿ إعادة اإل،  اعتمد المجمس التن2006يونيو 

عد النزاع  لتكوف بمثابة  دليؿ  لوضع سياسات  واستراتيجيات  شاممة  لتوطيد لفترة ما ب
السبلـ  ، تعزيز التنمية المستدامة  وتمييد الطريؽ  لمنمو  والتجدد  في البمداف واألقاليـ 

والفعالية  وتنسيؽ األنشطة  في التوقيت تحسيف دقة ىو ليدؼ  االخارجة مف النزاعات و 
رساء البمداف  الخارجة م سس  لمعدالة االجتماعية  والسمـ الدائـ تمشيا مع  أف النزاعات وا 

رؤية أفريقيا  لمتجدد والنمو. ترتكز  ىذه السياسة عمى  المبادئ األساسية الخمسة  التي  
تشكؿ  الحد األدنى مف  القيـ  األساسية والمعايير  التي  تحث عمى العمؿ عبر  جميع 

عمار والتنمية  لفترة ما بعد النزاع. وتممؾ القيـ إلإعادة ااألنشطة والبرامج الخاصة  ب
والمعايير ىي، القيادة األفريقية ، الممكية  الوطنية والمحمية ، الشمولية ػ المساواة وعدـ 

 ز .يالتمي

ف إ مف قبؿ المفوضية  لتنفيذىا.  ىذه السياسة،  قد ُبذلت جيود متواصمة اعتمادمنذ  .154
المفوضية نشطة جدا  فييا ىي  البعثات التقييمية المتعددة النواحي التي  كانت إحدى 

بقيادة االتحاد األفريقي إلى  البمداف الخارجة مف النزاعات . قاـ االتحاد   االختصاصات
( سيراليوف وليبيريا 2006األفريقي بمياـ  إلى كؿ مف  جميورية أفريقيا الوسطى )أبريؿ 
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(، 2010فبراير -)يناير راطية وبوروندي(، جميورية الكونغو الديمق2009)فبراير 
(  و كوت ديفوار 2011السوداف، بما في ذلؾ  جنوب السوداف )مف مارس إلى أبريؿ 

(  قدمت البعثات التقييمية المذكورة  توصيات  مفصمة حوؿ  أفضؿ 2011)نوفمبر 
معنية  يستطيع االتحاد األفريقي والدوؿ األعضاء  مف خبلليا  مساعدة البمداف ال  طريقة

 عادة االعمار  لفترة ما بعد النزاعات . إفي مجاؿ  

طبلؽ إيجدر بالذكر أف القصد مف ىذه  البعثات التقييمية ىو  تمييد الطريؽ أماـ  .155
مبادرة التضامف األفريقي  مف أجؿ حشد  الموارد  داخؿ افريقيا  لدعـ  إعادة االعمار 

ا آنًفا . سوؼ يتـ إطبلؽ مبادرة التضامف لفترة ما بعد النزاعات  في البمداف المشار إليي
األفريقي بعقد مؤتمٍر لمتضامف لبدء العممية. وكانت االستجابة االجمالية  لمعممية مف  
المسؤوليف الحكومييف  والشركاء  لممبادرة إيجابية  ومشجعة لمغاية  وكاف ينظر إلييا  

بصورة جوىرية في    عمى أنيا مبادرة تأتي   في الوقت المناسب  وأنيا  ستساعد
 تحريؾ القارة إلى مستوى أعمى مف التعاوف مف أجؿ التنمية  والتقدـ  والثقة .

يعكس النيج المفاىيمي والتنظيمي لمبادرة  التضامف األفريقي  عددا  مف األبعاد  .156
االبتكارية . بينما  تسعى معظـ المؤتمرات المانحة  إلى التركيز في المقاـ األوؿ عمى 

الية ، سييدؼ  مؤتمر التضامف األفريقي كذلؾ  إلى  تعبئة المساىمات تعيدات م
العينية ، تقاسـ المعارؼ، أفضؿ الممارسات  وبناء القدرات  وفي المقاـ الثاني إلى 
تشجيع وتحفيز وتمكيف  الدوؿ مف البدء في  تقديـ مساعدات متبادلة بصورة  منتظمة 

المبادرة فرصة سانحة لتوليد أفكاٍر إضافية  إلى البمداف الشقيقة . وأخيًرا،  ستوفر 
إعادة االعمار والتنمية لفترة ما  بعد النزاع  فضبًل عف وخارجية  لمواجية تحديات  

المساىمة نحو تحقيؽ إحساس متجدد بالتعاوف الممح لتعزيز حموؿ أفريقية بينية  لمسألة  
ؿ  إشراؾ القطاع الخاص في عادة االعمار والتنمية  لفترة ما بعد  النزاعات  مف خبلإ

العممية بصورة فعالة . نظًرا ألبعادىا الواسعة، تتوفر لدى مبادرة التضامف األفريقي 
إمكانيات لتعزيز االعتماد الذاتي والتكامؿ االقميمي   والنموذج  الجديد المتمثؿ في 
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 "تقديـ أفريقيا مساعدة ألفريقيا".

فريقي عمى ىامش مؤتمر قمة األفريقي  المنعقد طبلؽ  مبادرة التضامف األإأف يتـ  يتوقع .157
حاليا وقد يود المؤتمر التأكيد عمى أىمية عممية مبادرة التضامف األفريقي وتوجيو 

فترة ما بعد النزاعات في القارة ويحث المؤتمر في المساعدة الضرورية لدعـ جيود 
 لمبادرة األفريقية .االتحاد األفريقي في نفس الوقت عمى  تقديـ الدعـ الكامؿ  ليذه ا

 وسالمة أراضيحركات التمرد المسمحة في القارة والحفاظ عمى وحدة ة ممشكب( 
 لدول األعضاء في االتحاد األفريقيا

مف أخطر التيديدات التي تواجو  اأبرزت التطورات التي شيدتيا األشير األخيرة بعض .158
تيويف لميـ أف نبلحظ ىنا مف ا. و الجيود الرامية إلى تعزيز السبلـ واألمف واالستقرار

الحركة الوطنية  مف عمؿذلؾ المطالبات، كما يتضح  لرفعاستخداـ التمرد المسمح 
 في شرؽ جميورية الكونغو الديمقراطية 23حركة في شماؿ مالي و لتحرير أزاواد 

. وقد عمى مدى العقديف الماضييف، حققت أفريقيا تقدما ممحوظا في مجاؿ الديمقراطية .159
االنتخابات وسيمة لتنظيـ بي واقعا ممموسا، بينما أصبحت تعدد الحز لانظاـ أصبح 

ف منظمات في حيف أ ال يمكف إنكاره، احرية الصحافة تقدموشيدت  المنافسة السياسية
 .، مما يسيـ في تعزيز اليقظة الديمقراطيةتضطمع بدور أكثر نشاطاالمجتمع المدني 

بأجندة  لممضي طويبلال يزاؿ امنا بأف الطريؽ أم االعتراؼفي الوقت نفسو، يجب  .160
العنؼ  إلى نيايتيا.  وتعكس أعماؿالدوؿ األعضاء  التحوؿ الديموقراطي التي حددىا

لمنافسة االنتخابية في القارة واالنقبلبات العسكرية والمدنية تسـ بيا االتي تمنازعات وال
ديات التي لتحاعكس بما فيو الكفاية تانتياؾ الحريات وغيرىا مف أوجو القصور و 

بذؿ جيود متواصمة لتمبية التطمعات الديمقراطية إلى حاجة تواجينا. وبالتالي ىناؾ 
. لمنضاؿ ضد الييمنة االستعمارية اطبيعي اامتدادوالتي ال تعدو كونيا  فريقيةلمشعوب األ
 275الػاالجتماع أعرب وقعت في شماؿ أفريقيا، التي شعبية ال اتنتفاضوعقب اال
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تجديد ضرورة ب، عف قناعتو 2011أبريؿ  26عقد في ألمف الذي مجمس السمـ وال
. بدأت ىيئة الديمقراطية والحكـ حوؿاالتحاد األفريقي  بأجندةالدوؿ األعضاء التزاميا 

 .الى القمة في الوقت المناسب ونتائج ىذه القضية يتـ تقديـ الحكما  تفكيرا حوؿ

الرغبة في وضع حد الستخداـ وجد ت التحوؿ الديمقراطي في القارة اتفي صميـ عممي  .161
دارة الخبلفات في الرأي  لموصوؿ إلى السمطةالعنؼ  بشكؿ  التي يشيدىا أي مجتمعوا 
فريقي االتحاد األالوحدة األفريقية وبعدىا  منظمة، رفضت وعمى ىذا األساس. طبيعي

 فيات. و بشدة االنقبلبات العسكرية وغيرىا مف أشكاؿ التغيير غير الدستوري لمحكوم
أطر مع وجود  المجوء إلى التمرد المسمح لتحقيؽ مطالب سياسيةصدد، فإف ىذا ال

، محددةمجموعات مشاغؿ فئات أو لمتعبير عف  اتوفر أطر ، أيا كانت عيوبيا، مؤسسية
. فقد شدد مجمس السمـ واألمف في مختمؼ بياناتو يشكؿ إنكارا لممؤسسة الديمقراطية

ف استخداـ العصياف المسمح يشكؿ تيديدا خطيرا بأقتناعو ا عمىحوؿ الوضع في مالي 
وبالتالي  أفريقيا في لعممية التحوؿ الديمقراطي في القارة فضبل عف االستقرار والتنمية

دعميـ  تقديـ فريقي لمجمس جميع شركاء االتحاد األ. طمب ابشدةينبغي محاربتو 
مجتمع الدولي بأسره ملموقؼ موحد تشجيع فريقي وبالتالي لمموقؼ المبدئي لبلتحاد األ

 .في ىذا الشأف

احتراـ سبلمة ية. فإف مطالب انفصالبلمقمؽ عندما بعدا أكثر إثارة ىذا الوضع  يأخذ .162
أىـ المبادئ  ضمفمندرجًا يعتبر الدوؿ األعضاء في االتحاد االفريقي  أراضيوحدة و 

ود احتراـ حرمة الحدحوؿ  إعبلفد األساسية في أفريقيا، كما يدؿ عمى ذلؾ اعتما
يا الرسمي في إعبلن. و  1964في يوليو ا البمداف األفريقية استقبللي عند نيؿالقائمة 

إجراء االستفتاء عمى تقرير المصير لشعب الجنوب، عقب  السوداففي  حوؿ الوضع
لمؤتمر االتحاد عمى الطابع االستثنائي لموضع في ىذا البمد  16الػ أكدت الدورة العادية

د حتراـ الحدود الموروثة عنالالمبدأ المقدس مف األحواؿ، ب ال يمس، بأي حاؿي ذوال
 .البمداف األفريقية االستقبلؿ نيؿ
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بقوة عمى رفض استخداـ التأكيد لممؤتمر الحالية  الدورةتعيد ، أف في الختاـالميـ، مف  .163
. تعميؽ العممية الديمقراطيةعمى مواصمة العمؿ بالمسمح والتزاـ الدوؿ األعضاء  تمردال

االتحاد االفريقي الحفاظ عمى مواصمة نفس القدر مف األىمية الحاجة إلى ي وتكتس
. تكامؿ القارةوكذلؾ مواصمة مساعي  جميع الدوؿ األعضاء فيوأراضي سبلمة و وحدة 
عنيا  دفاع. وبالتالي فإف الفريقيا كمياألالمبادئ المعنية ىنا ىي ذات أىمية حيوية إف 

 .ة كؿ دولة مف الدوؿ األعضاءتطمب مساىمة تمسؤولية قاري تعتبر

 الخاتمة: سادسا

مجمس السمـ واألمف والمفوضية  ة األخيرة لمؤتمر االتحاد، واصؿنذ الدورة العاديم .164
لتعزيز السبلـ واألمف واالستقرار في  ىابلتحاد بذؿ جيوداألخرى لالييئات المختصة و 

ذا . و أفريقيا . العديد مف التحديات نو ال يزاؿ ىناؾفإ تقدـ،بعض التـ إحراز كاف قد ا 
مف أجؿ مف جانب جميع أصحاب المصمحة إلى استنفار أكبر ىنا حاجة وبالتالي، 
 .في السمـ واألمفإسيامًا حموؿ أفريقية لممشاكؿ األفريقية تشجيع 
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 2102يناير إلى يونيو  منلمجمس السمم واألمن لالتحاد األفريقي إحاطات اجتماعات 

 
االجتماع

 /اإلحاطة
 

 /البيان جدولاألعمال ريخالتا
 النتائجاألخرى

 وثائقالعمل
 

  805ال
 

 وضع المفاوضات بٌن السودان وجنوب السودان   2062ٌناٌر  63
 

 بيانصحفيرقم
PSC/PR/BR.(CCCVIII) 

 

 
 
 
 

حول  مداوالت  اجتماعات مجلس األمن   إحاطة 2062ٌناٌر  22 806ال
كة بٌن االتحاد لألمم المتحدة  حول الصومال  والشرا

 األفرٌقً واألمم المتحدة
 

 البيانرقم
PSC/PR/COMM. (CCCIX) 

 

 
 

 وضع المفاوضات بٌن السودان وجنوب السودان 2062فبراٌر   61 860ال
 

 البيانرقم
PSC/PR/COMM(CCCX) 

 

تقرٌر  رئٌس المفوضٌة 
عن  المفاوضات 
بٌن جمهورٌة 
السودان وجمهورٌة 
جنوب السودان 

ئل العالقة بشأن المسا
بالنسبة لترتٌبات  
فترة ما بعد 

 االنفصال 
PSC/PR/2.(CCC

X) 

 ةبإحاطة من إدارة  الشؤون السٌاسٌة  حول مراق (6 2062فبراٌر  866H  63ال

 االنتخابات فً القارة

 
 مؤتمر لندن القادم حول الصومال   بشأن إحاطة  (2

 بيانصحفيرقم
PSC/PR/BR.1(CCCXI) 

 
 

PRESS STATEMENT 
PSC/PR/BR.2(CCCXI) 
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  إحاطة عن مؤتمر لندن القادم حول الصومال     2062مارس  5 862ال

رقم صحفي بيان

PSC/PR/BR(CCCXII) 

 

 868ال
 

  االجتماع التحضٌري  للجنة األركان العسكرٌة  2062مارس  66
 

 

A 20 861ال

R

C

H

1

2 

 الوضع فً منطقة الساحل .6

 الوضع  فً الجزء الشمالً من مالً  .2

 رقمإعالن
PSC/MIN/DECL(CCCXIV) 

 
 بيانرقم

PSC/MIN/COMM.(CCCXIV) 

تقرٌر رئٌس المفوضٌة  عن الوضع فً 
 منطقة الساحل رقم

PSC/MIN/3 (CCCXIV) 

 الوضع فً مالً   2062مارس  28 862ال
 

 بيانرقم
PSC/PR/COMM(CCCXV) 

 
 

 الوضع فً مالً 2062ابرٌل  8 863ال
 

COMMUNIQUE 
PSC/PR/COMM(CCCXVI) 

 

 
 

 إحاطة عن مراقبة االنتخابات فً القارة  (6 2062أبرٌل  62  864ال

 
إحاطة عن تصعٌد  النزاع المسلح على طول  (2

 الحدود  بٌن السودان  وجنوب السودان 

 

 إحاطة عن تطورات الوضع  فً مالً  (8

 

PRESS STATEMENT 
PSC/PR/BR/1.(CCCXVII) 

 
 بيانصحفيرقم

PSC/PR/BR/2.(CCCXVII) 
 

 بيانصحفيرقم
PSC/PR/BR/3.(CCCXVII) 
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 البيانرقم الوضع فً غٌنٌا بٌساو 2062أٌرٌل  64 865ال

 PSC/PR/COMM(CCCXVIII)  
 

 
 

  الوضع فً غٌنٌا بٌساو (6 2062أبرٌل 21 866ال

 
 
 الوضع فً مالً  (2

 
 

 الوضع بٌن السودان وجنوب السودان  (8

 

 البيانرقم
PSC/MIN/COMM/1.(CCCXIX)  

 
 
 بيانرقمال

PSC/MIN/COMM/2.(CCCXIX) 
 

 Eالبيان
PSC/MIN/COMM/3.(CCCXIX) 

تقرٌر رئٌس المفوضٌة عن األوضاع  
فً كل من  غٌنٌا بٌساو ومالً وبٌن 

 السودان  وجنوب السودان رقم 
PSC/MIN/3 (CCXIX) 

 
 

  2062ماٌو  65 820ال
التحضٌر لالجتماع التشاوري  المشترك  بٌن مجلس 

من لالتحاد األفرٌقً ومجلس السلم واألمن السلم واال

ماٌو  80-26لالتحاد األوروبً ) فً بروكسل  

2062 ) 
 

 
 

 
 

A 26 826اؿ

Y

 

2

0

1

2 

ضد جٌش  قلٌمًتجدٌد التفوٌض  لمبادرة  التعاون اال (6

 الرب للمقاومة 

 
مواصلة  التحضٌر لالجتماع التشاوري بٌن مجلس  (2

م واألمن لالتحاد السلم واألمن لالتحاد األفرٌقً  ومجلس السل

  األوروبً 

 البيانرقم
PSC/PR/COMM.(CCCXXI)  

 
 

تقرٌر رئٌس المفوضٌة عن وضع تنفٌذ 

 PSCالبٌان رقم 
/PR/COMM.(CCCXX1) 

 
مذكرات االحاطة  لالجتماع التشاوري 
السنوي الخامس المشترك   بٌن مجلس 
السلم وألمن  لالتحاد األفرٌقً  ومجلس 

 األمن لألمم المتحدة
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االجتماع التشاوري السنوي الخامس المشترك  بٌن    2062ماٌو  26
السلم لجنة مجلس السلم واألمن لالتحاد األفرٌقً  و

  واألمن لالتحاد األوروبً. 

  صحفً مشترك  بيان
 

التحضٌر لالجتماع التشاوري  السادس  2062ٌونٌو  2.  2062ٌونٌو  2 لا322
حاد المشترك  بٌن مجلس السلم لالت

 األفرٌقً ومجلس األمن لألمم المتحدة . 

مذكرات االحاطة  لالجتماع التشاوري 
السنوي الخامس المشترك   بٌن مجلس 
السلم وألمن  لالتحاد األفرٌقً  ومجلس 

 األمن لألمم المتحدة 
323RD 62  بيانرقم الوضع فً مالً ) نٌو ٌورك( 2062ٌونٌو 

PSC/PR/COMM. (CCCXXIII) 
 

 
 

 

 

االجتماع التشاوري السنوي السادس المشترك  بٌن   2062ٌونٌو  68
مجلس السلم واألمن لالتحاد األفرٌقً  ومجلس األمن 

 لألمم المتحدة  .

  بيانصحفيمشترك

324TH 26  إحاطة عن األوضاع فً كل من جمهورٌة  الكونغو  2062ٌونٌو
 الدٌمقراطٌة غٌنٌا بٌساو ومالً .

جمهور حول صحفي الكونغوبيان ية
 الديمقراطيةفقطرقم

PSC/PR/BR(CCCXXIV) 
 
 

 
 

325TH 22  مناقشة حول أسالٌب عمل مجلس السلم واألمن   2012ٌونٌو   

326TH 23  دورة مفتوحة  حول محنة  الالجئٌن  والنازحٌن فً   2062ٌونٌو
 بلدان النزاع فً أفرٌقٌا    

 بيانصحفيرقم
PSC/PR/BR(CCCXXVI) 
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 بيان صحفي

االجتماع التشاوري الخامس لمجنة  االتحاد األوربي لمسمم واألمن ومجمس السمم واألمن 
 لالتحاد األفريقي

 المرفق الثاني - 2012مايو 22د في بروكسل بتاريخ قعنالم

لجنة االتحاد األوربي لمسمـ واألمف ومجمس السمـ واألمف لبلتحاد األفريقي اجتماعيما عقدت 
في سياؽ تنفيذ اإلستراتيجية  2012مايو  29التشاوري المشترؾ الخامس في بروكسؿ في 

المشتركة ألفريقيا واالتحاد األوربي. وترأس االجتماع بصفة مشتركة السفير اولوؼ سكوغ، 
نة االتحاد األوربي لمسمـ واألمف والسفير جاف جاؾ ندومبي إبولي، رئيس الرئيس الدائـ لمج

 .2012مجمس السمـ واألمف لبلتحاد االفريقي لشير مايو 

وجاء انعقاد االجتماع في وقت شيدت فيو منطقة القرف األفريقي تطورات فرضت الكثير مف 
نسانية جسيمة، مما التحديات كما شيدت فيو بعض أنحاء غرب أفريقيا أزمات سياسية و  أمنية وا 

التعاوف لبموغ أىدافنا المشتركة المتمثمة في تحقيؽ السمـ واألمف  يؤكد الحاجة إلى استمرار
وتعزيز الحكـ الديمقراطي واحتراـ حقوؽ اإلنساف وسيادة القانوف. وفي المناقشات، التي رّكزت 

اد مجمس السمـ واألمف عمى الصوماؿ والسوداف وجنوب السوداف وغينيا بيساو ومالي، أع
لبلتحاد األفريقي ولجنة االتحاد األوربي لمسمـ واألمف تأكيد التزاميما بتعزيز جيودىما المشتركة 

استجابة موحدة ألي تغييرات غير توفير الرامية إلى منع حدوث األزمات ومعالجتيا، وبأىمية 
 دستورية تطاؿ الحكومات.

 في شأن الصومال-1

األوربي لمسمـ واألمف ومجمس السمـ واألمف التابع لبلتحاد األفريقي عمى أف اتفقت لجنة االتحاد 



ASSEMBLY/AU/6 (XIX) 

Page 74 

العممية السياسية الراىنة، المستندة إلى اتفاؽ جيبوتي واتفاؽ كمباال وعمميات وخارطة طريؽ 
ذ لـ يتبؽ سوى ثبلثة  غاروي، تشكؿ أفضؿ الطرؽ إلعادة إحبلؿ السمـ واألمف في الصوماؿ. وا 

النتقاؿ السياسي واستباقا لمؤتمر اسطنبوؿ المعني بالصوماؿ المزمع عقده أشير عمى نياية ا
 20قريبا، يدعو الطرفاف القيادة الصومالية إلى تنفيذ ما التزمت بو لكفالة االلتزاـ بموعد 

لى معالجة القضايا المعمقة بيدؼ  الفترة االنتقالية بصورة شفافة  استكماؿأغسطس النيائي وا 
رحب االتحاد األوربي واالتحاد األفريقي قد ميع أصحاب المصمحة. و وشاممة وبمشاركة ج

 23بتجديد أصحاب المصمحة الصومالييف تعيدىـ في اجتماعيـ الذي انعقد في أديس أبابا في 
الذي حدد كموعد نيائي ليذه العممية وباإلسراع  2012أغسطس  20مايو بااللتزاـ بتاريخ 

. واتفؽ الطرفاف عمى أنيما لف يقببل بأي تمديد لوالية المؤسسات االنتقالية المتبقية المياـبتنفيذ 
االتحادية المؤقتة. وأشاد الطرفاف بإنجازات بعثة االتحاد األفريقي في الصوماؿ وأثنيا عمى 
البمداف األفريقة المساىمة بأفراد شرطة وقوات لمبعثة، إلى جانب أشكاؿ الدعـ األخرى بما في 

ى األذىاف الدعـ الكبير المستمر الذي قدمو االتحاد األوربي لمبعثة ذلؾ التدريب، وأعادا إل
وتدريب الجنود الصومالييف مف جانب بعثة االتحاد األوربي المؤقتة في الصوماؿ؛ وأىاب 
الجانباف بالمانحيف اآلخريف لمواصمة زيادة مساىمتيـ إليجاد تمويؿ مستداـ لبعثة االتحاد 

ى أىمية تناسؽ الجيود الدولية في مجاؿ األمف واتفقا عمى األفريقي في الصوماؿ وشددا عم
نيج االتحاد األوربي  أىمية مساعدة البعثة بغية رفع مستوى قدراتيا لحماية المدنييف. وفي إطار

المتكامؿ إزاء الصوماؿ ومنطقة القرف األفريقي بصفة أعـ، رحب مجمس االتحاد األفريقي لمسمـ 
عممية اص لممنطقة، وبمساىمة بعثة االتحاد األوربي البحرية، و واألمف بتعييف مبعوث أوربي خ

أطمنطا لقوة االتحاد األوروبي البحرية لمكافحة القرصنة، وقرار االتحاد األوربي القاضي بنشر 
الجديدة "يوكاب نستور" لبناء القدرات البحرية اإلقميمية. ورحبت لجنة االتحاد األوربي  وبعثت

 اتيجية االتحاد األفريقي الشاممة لؤلمف البحري والسبلمة البحرية.لمسمـ واألمف بوضع استر 

 في شأن السودان وجنوب السودان -2

أعادت لجنة االتحاد األوربي لمسمـ واألمف تأكيد دعـ االتحاد األوربي الكامؿ لخارطة طريؽ 
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نيا تتضمف أجازىا مجمس األمف لؤلمـ المتحدة باإلجماع، مشيرة إلى أحسبما االتحاد األفريقي 
مواعيد نيائية واضحة لوضع حد لؤلعماؿ العدائية مما يمّكف البمديف ب ةعو شفمخطوات عممية 

ميدانية البمداف بإجراءات تعيد بو اللتزاـ الذي أف يقترف امف تسوية المسائؿ العالقة. وينبغي 
كامؿ لجميع عمى وجو التحديد التفعيؿ العاجؿ لآللية المشتركة لترسيـ الحدود واالنسحاب الو 

قوات األمف السودانية مف أبيي. ويجب عمى كؿ مف السوداف وجنوب السوداف تنفيذ خارطة 
( دوف شروط أو 2012) 2046طريؽ االتحاد األفريقي وجميع أحكاـ قرار مجمس األمف 

إبطاء. وجدد الطرفاف تأكيد دعميما لفريؽ االتحاد األفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، 
دة الرئيس السابؽ ثابو امبيكي، لتييئة الظروؼ البلزمة لمفاوضات مباشرة بيف السوداف بقيا

في أديس أبابا. كما  2012مايو  29وجنوب السوداف، كما رحبا باستئناؼ المحادثات في 
عمى الحاجة  لجنة االتحاد األوربي لمسمـ واألمف ومجمس السمـ واألمف لبلتحاد األفريقيشّددت 

الجانبيف عف القياـ بأي إجراء أحادي مف شأنو أف يؤدي إلى إشعاؿ فتيؿ إلى امتناع 
المواجيات، بما في ذلؾ أي قصؼ جوي أوتوغُّؿ حدودي، و االمتناع عف دعـ القوات المحاربة 
بالوكالة والحركات المتمردة في أراضي كؿ منيا. وأعرب الطرفاف عف قمقيما العميؽ لموضع 

النيؿ األزرؽ، وذّكرا بما يسمى المبادرة المشتركة لبلتحاد االفريقي اإلنساني في جنوب كردفاف و 
والجامعة العربية وأىابا بحكومة السوداف أف تسمح بالوصوؿ اآلمف وغير المعاؽ لممساعدات 

 اإلنسانية دوف شروط أو إبطاء.

جديد وأكدت لجنة االتحاد األوربي لمسمـ واألمف ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف مف 
دعميما لوثيقة الدوحة لمسبلـ في دارفور وناشدا جميع األطراؼ مضاعفة جيودىا لمتعجيؿ 
بتنفيذ الوثيقة وخاصة فيما يتصؿ بتمكيف شعب دارفور مف جني ثمار السبلـ بصورة ممموسة، 

 كما أىابا بالحركات التي لـ تنضـ بعد إلى عممية سبلـ الدوحة أف تفعؿ ذلؾ دوف إبطاء.

 ن الساحل وماليفي شأ -3

أكد مجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف ولجنة االتحاد األوربي لمسمـ واألمف مف جديد إدانتيما 
ة لبلستيبلء عمى السمطة بالقوة في مالي ودعيا جميع األطراؼ إلى التعاوف الكامؿ مع الشديد
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دة الكاممة لمنظاـ الحكومة االنتقالية  لبلتفاؽ عمى خارطة طريؽ شاممة تفضي إلى االستعا
الدستوري المدني. وأدانا كذلؾ بقوة االعتداء البدني الذي تعرض لو الرئيس ديونكوندا تراوري، 

الحكومة إلى السيطرة الفعمية  الذي يسمط الضوء عمى ىشاشة الترتيبات السياسية القائمة وافتقار
ا عمى النظر في فرض أكد الجانباف مف جديد عزميم ،عمى القوات األمنية. وفي ىذا الصدد

عقوبات عمى المخربيف مف المدنييف والعسكرييف الذيف يعمموف عمى تقويض سمطة الحكومة 
االنتقالية في مالي، وعمى عرقمة العممية السياسية، بما في ذلؾ مف خبلؿ ارتكاب انتياكات 

 لحقوؽ االنساف.

غرب أفريقيا وأعادا تأكيد لدوؿ  االقتصاديةعة و جممورحب الجانباف بالجيود التي تبذليا ال
عممية  إجراءدعميما لممنطقة في مساعييا لتوطيد االنتقاؿ الديمقراطي، بما في ذلؾ مف خبلؿ 

عشر شيرا االنتقالية. وأعرب الجانباف عف  ثنياإلانتخابية وطنية في مالي في غضوف فترة 
وىو إعبلف باطؿ  رفضيما ؿ "إعبلف االستقبلؿ الذي أصدرتو حركة تحرير أزواد الوطنية"،

مايو  27الديف في  أزواد الوطنية وأنصار المشترؾ لحركة تحرير اإلعبلفوالغ، وكذلؾ 
. وأبدى االتحاد األوربي مف ة أراضييا، وجددا التزاميما بالحفاظ عمى وحدة مالي وسبلم2012

ب أفريقيا غر دوؿ ل االقتصاديةعة و جممجديد استعداده لمنظر في دعـ جيود االتحاد االفريقي وال
 ومعالجة األسباب الجذرية لموضع الحالي.أراضييا  ةوسبلم بيدؼ الحفاظ عمى وحدة مالي

المتمردة المسمحة يا الجماعات توأداف كبل الجانبيف بقوة انتياكات حقوؽ االنساف التي ارتكب  
اء فريؽ اإلرىابية في شماؿ مالي. وأعرب الطرفاف عف ترحيبيما بمبادرة االتحاد األفريقي إلنش

 يوليو. 7لمدعـ والمتابعة بشأف مالي وعف تطمعيما لعقد اجتماعو األوؿ في أبيدجاف في 

وأعربا مجددًا عف الحاجة إلى التصدي لمتحديات التي تواجو الساحؿ بصورة شاممة تغطي 
عادة إدماج  الجوانب األمنية والسياسية إضافة إلى المساعدة اإلنسانية وجوانب األمف الغذائي وا 

رحبا باستراتيجية  ،العماؿ المياجريف والتنمية عمى المدى البعيد و المتابعة. وفي ىذا السياؽ
مارس عف االجتماع الوزاري لمجمس السمـ  20االتحاد األفريقي كما تضمنيا البياف الصادر في 

في واألمف لبلتحاد األفريقي وبمقرر االتحاد األوربي القاضي بنشر بعثة لقطاع االمف المدني 
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 النيجر في صيؼ ىذا العاـ.

 في شأن غينيا بيساو -4

جددت لجنة االتحاد األوربي لمسمـ واألمف ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف إدانتيما   
و مف ميلبلنقبلب الذي حدث في غينيا بيساو وأعربا مف جديد عف بالغ قمقيما بشأف ما يترتب ع

جريمة المنظمة في غينيا بيساو والمنطقة الفرعية عمى صعيد االتجار بالمخدرات وال آثار
واستنتاجات  2012أبريؿ  24بأسرىا. وتماشيا مع البياف الصادر عف االتحاد االفريقي بتاريخ 

وقرار مجمس األمف لؤلمـ  2012أبريؿ  23مجمس االتحاد األوربي لمشؤوف الخارجية بتاريخ 
عادة ا  تعادة الفورية لمنظاـ الدستوري، و االسطمبيما مجددًا أكدا (، 2012) 2048المتحدة 

تنصيب الحكومة الديمقراطية الشرعية في غينيا بيساو واستئناؼ العممية االنتخابية المتوقفة. 
بي واالتحاد األفريقي كانا قد اتخذا إجراءات بحؽ قادة ومناصري و وذّكرا بأف االتحاد األور 

االمـ المتحدة واالتحاد  يشمؿود الدولية، بما االنقبلب. وأكد الجانباف مجددا أىمية تضافر الجي
لغرب أفريقيا وجماعة البمداف الناطقة بالبرتغالية، الستعادة النظاـ  االقتصاديةاألفريقي والجماعة 

نجاز إصبلحات دفاعية و أمنية حقيقية ومحاربة االتجار بالمخدرات واإلفبلت مف  الدستوري وا 
 العقاب.

 جيش الرب لممقاومة كافحةية لمفي شأن المبادرة اإلقميم -5

رحبت لجنة االتحاد األوربي لمسمـ واألمف ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف بتفعيؿ مبادرة 
 -فريؽ العمؿ اإلقميمي ومركز العمميات المشترؾ وخاصة إنشاء مقر -االتحاد األفريقي اإلقميمية

وشجعا الممثؿ الخاص لبلتحاد االفريقي  وأعادا إلي األذىاف الدعـ المقدـ مف االتحاد األوربي
 عمى مواصمة جيوده اليادفة إلى تسييؿ تنفيذ ىذه المبادرة. 

 اإلرهاب كافحةفي شأن م -6

رحبت لجنة االتحاد األوربي لمسمـ واألمف ومجمس االتحاد االفريقي لمسمـ واألمف بالتعاوف القائـ 
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د األوربي لمسمـ واألمف مف جديد دعميا اإلرىاب وأكدت لجنة االتحا كافحةبينيما في مجاؿ م
 .اإلرىابلبرامج وأنشطة المركز األفريقي لدراسات وبحوث 

 في شأن التنسيق في القضايا العالمية -7

جددت لجنة االتحاد األوربي لمسمـ واألمف ومجمس االتحاد االفريقي لمسمـ واألمف التزاميما 
ما يتصؿ بالقضايا العالمية ذات االىتماـ المشترؾ بتعزيز التنسيؽ بينيما فى المحافؿ الدولية في

وبمواصمة تعاونيما في مجاؿ ىيكؿ السمـ واألمف األفريقي. وفي ىذا الصدد رحب الجانباف 
بالتقدـ المحرز في الدورة الثانية لعممية أماني األفريقية. وأقر الجانباف بالحاجة إلى تمويؿ مرف 

 السبلـ التي يتولى االتحاد األفريقي قيادتيا. ومستداـ ويمكف التنبؤ بو لعمميات حفظ

واتفقا عمى مواصمة التعاوف والتنسيؽ الوثيقيف بينيما في جميع ىذه القضايا وعمى االلتقاء 
 .2013مجددا في أديس أبابا في عاـ 
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عن االجتماع التشاوري المعقود بين أعضاء مجمس األمن لألمم المتحدة ومجمس  بيان صادر

 االتحاد األفريقي لمسمم واألمن

 المرفق الثالث

عقد أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف  .1
يونيو  13 اجتماعيما التشاوري السادس في مقر األمـ المتحدة بنيويورؾ في يوـ األربعاء

2012. 

ظ عمى السمـ واألمف سؤولية مجمس األمف الرئيسية في حفمجددا عمى مالتأكيد وبعد  .2
الدولييف ووالية مجمس السمـ واألمف لبلتحاد األفريقي فيما يتعمؽ بتعزيز السمـ واألمف في 

ت أحكاـ الفصؿ الثامف مف ميثاؽ األمـ المتحدة فيما يتصؿ بدور الترتيباكذلؾ أفريقيا، و 
التذكير في تسوية الخبلفات التي تنشب فيما بيف دوليا األعضاء وداخميا، و  اإلقميمية

 2007التي عقدت بيف عامي السابقة التشاورية يما البيانات الصادرة عف اجتماعاتب
المسائؿ ذات االىتماـ المشترؾ، والسيما سبؿ االجتماع أيضا ، استعرض 2011و

ستيف بما يتماشى مع احكاـ الفصؿ الثامف مف ميثاؽ ووسائؿ توطيد الشراكة بيف المؤس
 األمـ المتحدة فيما يتعمؽ بالحفاظ عمى السمـ واألمف في أفريقيا.

أجرى أعضاء المجمسيف تقييما لتعاونيما في مجاؿ منع النزاعات وتسويتيا، وحفظ وبناء  .3
لديمقراطية السبلـ، بما في ذلؾ الحفاظ عمى النظاـ الدستوري وتعزيز حقوؽ اإلنساف وا

 القانوف في أفريقيا.سيادة و 

أقر أعضاء المجمسيف بالدور اإليجابي الذي اضطمعت بو المرأة في تسوية النزاعات ،  .4
وأكدوا ضرورة تعزيز مشاركتيا في إقرار السبلـ  وعمميات الوساطة والعمميات السياسية. 

النزاعات وتسويتيا شددوا مف جديد عمى الدور الحيوي لممرأة في منع في ىذا الصدد، و 
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عادة اإلعمار بعد انتياء  وفي مفاوضات السبلـ وبنائو وحفظو واالستجابات اإلنسانية وا 
. وأعرب أعضاء المجمسيف عف قمقيـ إزاء وضع النساء واألطفاؿ في حاالت نزاعاتال

بفعالية النزاع وحاالت ما بعد انتياء الصراعات؛ وشددوا عمى الحاجة إلى التصدي 
لى نز عنؼ الجنسي في اللمشكمة ال لتحقيؽ في الجرائـ ااعات المسمحة وبعد انتيائيا، وا 

المرتكبة ضد النساء واألطفاؿ وكفالة تقديـ مرتكبييا إلى العدالة. كما شددوا عمى ضرورة 
دماج منظورات المرأة والمساواة بيف إاألمـ المتحدة واالتحاد األفريقي لضماف  سعى

مف التي تبذليا المنظمتاف، بما يشمؿ بناء القدرات البلزمة الجنسيف في جيود السمـ واأل
 لذلؾ.

 تعزيز أساليب العمل والتعاون

األفريقي لمسمـ واألمف عف  االتحادأعرب أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس  .5
(، وشددوا عمى ضرورة المضي في 2012)2033ترحيبيـ باعتماد قرار مجمس األمف 

قامة  عبلقات فعالة بما يتماشى مع الفصؿ الثامف مف ميثاؽ األمـ تعزيز التعاوف وا 
 المتحدة لمتصدي لمتحديات األمنية الجماعية المشتركة في أفريقيا. 

وأحاط أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف عمما  .6
 2012يناير  9األفريقي لمسمـ واألمف بتاريخ  االتحادبالبياف الصادر عف مجمس 

األفريقي واألميف العاـ لؤلمـ المتحدة بشأف الرؤية  االتحادوبتقريري رئيس مفوضية 
األفريقي واألمـ المتحدة والطرائؽ العممية  االتحادلكؿ منيما لمشراكة بيف  ةاالستراتيجي

الشراكة بيف المؤسستيف. وشددوا عمى ضرورة أف ز المقترحة في ىذيف التقريريف لتعزي
األفريقي  االتحادد الجيود المشتركة والمنسقة التي يقـو بيا مجمس األمف ومجمس تستن

 لمسمـ واألمف في قضايا السمـ واألمف إلى سمطة كؿ منيما وصبلحياتو وقدراتو.

وأعرب أعضاء المجمسيف عف رضاىـ بالتقدـ الذي أحرزه التعاوف بيف المجمسيف في  .7
عالية اجتماعاتيـ التشاورية تمؾ في المستقبؿ. اآلونة األخيرة وعف عزميـ عمى تحسيف ف
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المزيد مف السبؿ لتقوية العبلقات بيف المجمسيف بما في ذلؾ رفع  إيجادواتفقوا عمى 
مستوى فعالية االجتماعات التشاورية السنوية وعقد االجتماعات في التوقيت المناسب 

يفاد اغة مواقؼ لصي االقتضاءبعثات ميدانية مشتركة بيف المجمسيف حسب  وا 
واستراتيجيات متناسقة عمى أساس كؿ حالة عمى حدة في التعامؿ مع النزاعات في 

 أفريقيا.

ورحب أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف  .8
بالتفاعؿ المنتظـ بيف األمانة العامة لؤلمـ المتحدة ومفوضية االتحاد األفريقي مف خبلؿ 

المشتركة بيف األمـ المتحدة واالتحاد األفريقي المعنية بالسمـ واألمف وشجعوا  فرقة العمؿ
فرقة العمؿ عمى االستمرار في التركيز عمى قضايا القارة األفريقية االستراتيجية والقطرية 
التي تيـ المنظمتيف وطمبوا إلى فرقة العمؿ النظر في استكشاؼ سبؿ لتعزيز التعاوف 

 االتحاد األفريقي فيما يتصؿ بمنع النزاعات في أفريقيا. بيف األمـ المتحدة و 

ورحب أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف كذلؾ  .9
( بعثة التقييـ الفني المشتركة 1:ؤلمـ المتحدة، وخاصةبالتعاوف الوثيؽ لؤلمانة العامة ل

دوؽ األمـ المتحدة االستئماني لبعثة األفريقي الخاصة بصن واالتحادلؤلمـ المتحدة 
( وضع 3منطقة الساحؿ،  إلى( بعثة التقييـ المشتركة 2االتحاد األفريقي في الصوماؿ، 

 االتحاد األفريقي واألمـ المتحدة لتيسير عممية سبلـ دارفور. إطار

وشجع أعضاء المجمسيف كذلؾ عمى تحسيف التواصؿ والتشاور والتنسيؽ فيما بينيـ  .10
قتضاء، في القضايا ذات االىتماـ المشترؾ. وأعربوا عف دعميـ لممزيد مف حسب اال

التفاعؿ بيف أمانة األمـ  المتحدة ومفوضية االتحاد األفريقي بغرض تبادؿ المعمومات 
في إعداد التوصيات وذلؾ، مف جممة ما ىو مناسب، بعممية التنسيؽ  والقياـ، حسب

مساعدة مجمس األمف عند االقتضاء لكة أمور أخرى، عف طريؽ إجراء تقييمات مشتر 
 ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واالمف في اتخاذ مواقؼ وسياسات متناسقة.
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وأعرب أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف  .11
واستدامة  (AI631666-SI20081813)موثوقية  مجددا عف الحاجة إلى تعزيز

 رات االتحاد األفريقي في مجاؿ السمـ واالمف. وذّكروا بالتقرير الصادرومرونة تمويؿ قد
عف الفريؽ المشترؾ لبلتحاد األفريقي واألمـ المتحدة بوصفو مساىمة ىامة في الجيود 
المبذولة بصفة عامة لتعزيز قدرات االتحاد األفريقي في القياـ بعمميات حفظ السبلـ. كما 

اإلقميمية مسؤولة عف تأميف ما تحتاج إليو مف موارد شددوا مجددا عمى أف المنظمات 
بشرية ومالية ولوجستية وغيرىا، مف خبلؿ مساىمات دوليا األعضاء والدعـ المقدـ مف 

حوؿ ىذه المسألة في اجتماعاتيـ  تبادؿ اآلراءالشركاء. ويعتـز المجمساف مواصمة 
 التشاورية المقبمة.

 توطيد السالم في غرب أفريقيا

ضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف حاالت وأداف أع .12
التغيير غير الدستوري التي حدثت مؤخرا في غرب أفريقيا وجددوا التزاميـ بتعزيز 
الديمقراطية والسبلـ واالستقرار في القارة. وأعربوا كذلؾ عف قمقيـ إزاء التيديد الخطير 

ف في مناطؽ العالـ المختمفة وخاصة في غرب االدولي الذي يتعرض لو السمـ واألمف
أفريقيا ومنطقة الساحؿ مف جراء الجريمة المنظمة العابرة لمحدود الوطنية، بما في ذلؾ 

باألسمحة والمخدرات والقرصنة والنيب المسمح في البحر. كما غير المشروع االتجار 
لسريع لؤلوضاع اإلنسانية في أعربوا أيضًا عف بالغ قمقيـ النعداـ األمف والتدىور ا

التي يزيد مف تعقيدىا وجود الجماعات المسمحة والجماعات اإلرىابية و منطقة الساحؿ، 
مثؿ ي مماوما تقـو بو مف أنشطة، فضبل عف انتشار األسمحة داخؿ وخارج المنطقة، 

 تيديدا لمسمـ واألمف واالستقرار في دوؿ المنطقة.

 غينيا بيساو

مف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف بقوة أداف أعضاء مجمس األ .13
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 2012. أبريؿ 12االنقبلب الذي ارتكب في 

وشدد أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف عمى  .14
المتخذة الستعادة النظاـ الدستوري، بما في  التدابير تعزيز الحاجة الممحة إلى مواصمة

طية وعمى ضرورة أف يتخمى أعضاء "القيادة العسكرية" اقر و الديم االنتخابيةؾ العممية ذل
عف السمطة. وأعربوا كذلؾ عف قمقيـ إزاء التقارير المتواترة عف انتياكات حقوؽ األنساف 
والتعدي عمييا، بما في ذلؾ االعتقاالت التعسفية وسوء المعاممة  أثناء االحتجاز وقمع 

 مية والقيود المفروضة عمى الحريات والحركة.التظاىرات السم

وأكد أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف مجددا   .15
أىمية تنسيؽ اإلجراءات الدولية، بما في ذلؾ تمؾ التي تقـو بيا األمـ المتحدة واالتحاد 

عة البمداف الناطقة بالبرتغالية لدوؿ غرب أفريقيا ومجمو  االقتصاديةعة و جمماألفريقي وال
لدوؿ  االقتصاديةعة و جممواالتحاد األوربي، فضبل عف جيود الوساطة التي تقودىا ال

جراء إصبلحات في القطاع إوضع استراتيجية متكاممة وشاممة تتضمف لغرب أفريقيا، 
صبلحات سياسية  ومحاربة االتجار بالمخدرات واإلفبلت مف  واقتصاديواألمني وا 

اب. وأعرب أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ العق
كما أعرب كؿ  بشكؿ متسؽوضع في غينيا بيساو متابعة الواألمف عف عزميـ عمى 

منيـ عف استعداده لمنظر في اتخاذ إجراءات إضافية. وفي ىذا السياؽ أشاروا إلى 
 بيساو.ولية مف غينيا جانسحاب البعثة العسكرية األن

وشدد أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف عمى  .16
أف التدخؿ غير القانوني المتكرر لمعسكر في السياسة في غينيا بيساو وأثر االتجار غير 
المشروع في المخدرات والجريمة المنظمة يساىماف في استمرار عدـ االستقرار وثقافة 

القانوف وتنفيذ إصبلحات القطاع  سيادةاب، كما يعيقاف جيود توطيد اإلفبلت مف العق
لحاجة إلى االستعادة ااألمني وتعزيز وترسيخ ثقافة الديمقراطية. وشددوا مف جديد عمى 

 الفعالة لمنظاـ الدستوري في غينيا بيساو.
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 مالي

مف بقوة أداف أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واأل .17
لسمطة مف الحكومة المنتخبة ا عمىاستيبلء بعض أعضاء القوات المسمحة المالية 

 طيًا في مالي.اديمقر 

ورحب أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف  .18
بيف مرتكبي االنقبلب المسمح في مالي  2012أبريؿ  6بتوقيع اتفاقية إطارية في 

  2012لدوؿ غرب أفريقيا لتنفيذ تعيد األوؿ مف أبريؿ  االقتصاديةعة و مجمووساطة ال
الرسمي الذي يقضي باتخاذ سمسمة مف الخطوات الستعادة النظاـ الدستوري في مالي. 

 تنفيذ ذلؾ االتفاؽ.لوأىابوا باألطراؼ المعنية 

مف وأىاب أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واأل  .19
بالمالييف االمتناع عف القياـ بأي تصرؼ غير قانوني وأي أعماؿ عنؼ ودعـ جميع 

 الجيود السياسية والشرعية الستعادة الحكـ الدستوري والديمقراطي.

وشدد أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف عمى  .20
والرفض البات ألي إعبلف  أراضييا ةضرورة دعـ واحتراـ سيادة ووحدة مالي وسبلم

يناقض ذلؾ وطالبوا في ىذا الصدد بالوقؼ الكامؿ لؤلعماؿ العدائية لممتمرديف في 
لدوؿ غرب  االقتصاديةعة و جممشماؿ مالي وأعربوا عف تقديرىـ لمجيود التي تبذليا ال

أراضي أفريقيا الستكشاؼ خيارات الستعادة السمـ واألمف في مالي في سياؽ دعـ سبلمة 
 مالي.

وأعرب أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف عف  .21
قمقيـ البالغ إزاء تزايد خطر اإلرىاب في شماؿ مالي نظرا لوجود أعضاء مف تنظيـ 
القاعدة في المغرب اإلسبلمي بيف المتمرديف، وأدانوا جميع أشكاؿ العنؼ بما في ذلؾ 

العامميف في مجاؿ المساعدة اإلنسانية، ودعوا إلى الوقؼ الفوري  العنؼ الموجو ضد
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لجميع أشكاؿ العنؼ وجددوا دعوتيـ لجميع األطراؼ في مالي لمسعي إليجاد تسوية 
 سممية مف خبلؿ الحوار السياسي المبلئـ.

وجدد أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف تأكيد  .22
لدوؿ غرب  االقتصاديةعة و جمملما تبذلو األمـ المتحدة واالتحاد األفريقي والدعميـ 

أفريقيا مف جيود الستعادة النظاـ الدستوري والشروع في خطوات ممموسة لحماية سيادة 
 .ة أراضييامالي ووحدتيا وسبلم

و أحاط أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف  .23
 12عف اجتماع مجمس االتحاد االفريقي لمسمـ واالمف المنعقد في  ًا بالبياف الصادرعمم
وسوؼ ينظروف في إصدار مقترحات بشأف الخطوات المستقبمية لمساعدة  2012 ويوني
 لدوؿ غرب أفريقيا في ما تقـو بو مف جيود في مالي. االقتصاديةعة و جممال

 السودان وجنوب السودان

مف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف رحب أعضاء مجمس األ .24
( الذي اعرب فيو المجمس عف دعمو لبياف 2012) 2046باعتماد قرار مجمس األمف 

.  ورحبوا باستئناؼ 2012أبريؿ  24مجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف بتاريخ 
يؽ االتحاد األفريقي المفاوضات بيف حكومة السوداف وحكومة جنوب السوداف برعاية فر 

الرفيع المستوى لمتنفيذ، وأكدوا مف جديد أف حكومتي السوداف وجنوب السوداف يجب أف 
( وبخارطة طريؽ االتحاد 2012) 2046تمتثبل لجميع التزاماتيما بموجب القرار 

باب السمـ واألمف وتييئة الظروؼ الضرورية لوجود دولتيف تتوفر تاألفريقي لكفالة است
 مات البقاء وتنعماف بالرخاء.ليما مقو 

أعرب أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف عف  .25
بالغ قمقيـ لموضع السائد بيف السوداف وجنوب السوداف. وأكدوا مف جديد التزاميـ القوي 

دّا أنو وأكدوا مجد ة أراضييابسيادة واستقبلؿ السوداف وجنوب السوداف ووحدتيما وسبلم
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ألي دولة بالقوة وأنو ينبغي تسوية النزاعات الحدودية  اإلقميميةيجوز تغيير الحدود  ال
 بالوسائؿ السممية حصريّا. 

لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف عف  وأعرب أعضاء مجمس األمف  .26
زاء الوضع القمؽ إزاء الصراع في واليتي جنوب كردفاف والنيؿ األزرؽ في السودا ف وا 

اإلنساني المترّدي الناتج عنو. وأكدوا مجددا أنو يجب عمى حكومة السوداف والحركة 
قطاع الشماؿ التعاوف التاـ مع فريؽ االتحاد األفريقي الرفيع  –الشعبية لتحرير السوداف 

اد( لموصوؿ إلى تسوية جة لمتنمية )إيلمشتركالمستوى لمتنفيذ ورئيس الييئة الحكومية ا
اإلطاري لمشراكة السياسية بيف حزب  ويوني 28اتفاؽ  إلىطريؽ التفاوض استنادا  عف

قطاع الشماؿ والترتيبات السياسية  –المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السوداف 
واألمنية في واليتي النيؿ األزرؽ وجنوب كردفاف. وأىابوا بحكومة السوداف والحركة 

قبوؿ االقتراح الثبلثي األطراؼ الذي طرحو لقطاع الشماؿ  –الشعبية لتحرير السوداف 
االتحاد األفريقي واألمـ المتحدة و جامعة الدوؿ العربية، بالسماح الفوري بوصوؿ 

 المساعدة اإلنسانية إلى السكاف المتضرريف في المنطقتيف. 

عف  وأعرب أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف .27
قمقيـ إزاء استمرار العنؼ وعدـ االستقرار في دارفور. ورحبوا بإطار االتحاد األفريقي 

السممية. وشددوا كذلؾ عمى أىمية تنفيذ وثيقة  واألمـ المتحدة لتسييؿ عممية دارفور
اإلقميمية  كما رحبوا في ىذا الصدد بإنشاء سمطة دارفور الدوحة لمسبلـ في دارفور

ي تنفيذ وثيقة الدوحة لسبلـ دارفور وشددوا كذلؾ عمى ضرورة بوصفو خطوة ىامة ف
كفالة حصوؿ السمطة عمى الموارد والقدرات الكافية لمقياـ بمسؤولياتيا. كما أىابوا بجميع 
األطراؼ، والسيما المجموعات المسمحة األخرى التي لـ توقع بعد عمى وثيقة الدوحة 

ض دوف شروط مسبقة أو إبطاء عمى أساس بداء استعدادىا لمتفاو إلمسبلـ في دارفور، 
والمشاركة الكاممة في الوساطة المشتركة لبلتحاد  وثيقة الدوحة لمسبلـ في دارفور

 األفريقي واألمـ المتحدة.
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 الصومال

الحظ أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف أف  .28
نياية  مفة حرجة إذ لـ يتبؽ سوى شيريف العممية السياسية في الصوماؿ تمر بمرحم

. وأشاروا إلى أنو لف يكوف ىناؾ تمديد آخر 2012أغسطس  20الفترة االنتقالية في 
فضي تي تلمفترة االنتقالية. ورحبوا بالتقدـ المحرز حتى اآلف في تنفيذ خارطة الطريؽ ال

ية. وأعربوا عف قمقيـ مف إلى نياية الفترة االنتقالية وأكدوا مف جديد التزاميـ بدعـ العمم
 أف الموعد النيائي لبلنتياء مف المياـ قد انقضى بالفعؿ دوف أف تكتمؿ تمؾ المياـ.

وحث أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف  .29
المؤسسات االنتقالية االتحادية وجميع الموقعيف اآلخريف عمى خارطة الطريؽ عمى 

ودىـ الستكماؿ المياـ المتبقية في موعدىا، بما في ذلؾ إيجاد جمعية مضاعفة جي
تأسيسية  نيابية تشارؾ فييا المرأة والمجتمع المدني، واعتماد دستور مؤقت يستند إلى 
رساء برلماف جديد وانتخابات غير مباشرة  احتراـ حقوؽ االنساف والحريات األساسية وا 

أعضاء المجمسيف باتفاؽ أديس أبابا المبـر في لرئيس البرلماف ورئيس الدولة. ورحب 
مايو، الذي أعاد الزخـ إلى العممية وجددوا التأكيد عمى أىمية الوفاء بالموعد النيائي  23

 اتفاؽ في أديس أبابا.في عميو  المتفؽ

وشدد أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف عمى    .30
اسية لؤلحزاب الصومالية في الوصوؿ إلى اتفاؽ بشأف ترتيبات نيابية المسؤولية األس

شاممة وعريضة القاعدة لما بعد الفترة االنتقالية، بما يتماشى مع عممية سبلـ جيبوتي 
واتفاؽ كمباال وخارطة طريؽ ومبادئ غاروي واتفاؽ أديس أبابا. وأىابوا بالمؤسسات 

متقيد بما التزموا بو وشددوا عمى لرطة الطريؽ االنتقالية االتحادية والموقعيف عمى خا
أىمية أف تتسـ العممية السياسية بالشفافية والشرعية، بما يتضمف إجراء مشاورات عامة 
بشأف الدستور. ورحبوا باالستنتاجات وااللتزامات التي صدرت عف أصحاب المصمحة 

ير ومؤتمر اسطنبوؿ فبرا 23الصومالييف والمجتمع الدولي في مؤتمر لندف المعقود في 
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افر ظنيج دولي متماسؾ ومتباع ات إلى. ودعوا ويوني 1مايو و 31المعقود في يومي 
 عند تناوؿ التحديات التي تواجو الصوماؿ.  

وأعرب أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف عف  .31
المشتركة األفريقي والييئة الحكومية  دعميـ القوي لمرسالة المشتركة التي وجييا االتحاد

، وأعادوا تأكيد استعدادىـ لدعـ 2012مايو  1اد( واألمـ المتحدة في جلمتنمية )إي
المجموعات الداخمية والخارجية الساعية إلى  اإلجراءات المتخذة ضد العناصر أو

في تقويض أو إعاقة عممية السبلـ في الصوماؿ، حتى بعد انقضاء التاريخ النيائي 
 والتجمع.  أغسطس، مع االعتراؼ بأىمية حرية التعبير

وأشاد أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف بالتقدـ  .32
األفريقي في الصوماؿ وقوات األمف الوطنية الصومالية في االتحاد الذي أحرزتو بعثة 

رىـ لمتضحيات الجسيمة التي قدمتيا ىذه توطيد األمف واالستقرار في مقديشو، وأبدوا تقدي
( الذي يسيؿ توسيع نطاؽ سيطرة 2012) 2036القوات. ورحبوا كذلؾ باعتماد القرار 

الحكومة االتحادية إلى أجزاء واسعة مف الصوماؿ. ورحبوا أيضا بالتعاوف القائـ بيف 
الجديد لعمميات  االتحاد األفريقي واألمـ المتحدة بشأف بعثة التقييـ الفني لوضع التصور

بعثة االتحاد األفريقي في الصوماؿ. ودعوا البمداف الجديدة المساِىمة بقوات إلى إدماج 
قواتيا إدماجًا كامبًل في ىياكؿ القيادة والتحكـ بالبعثة، تماشيا مع القرار المذكور. وشددوا 

إلى التعاوف عمى ضرورة تسريع عممية التوظيؼ بمقر البعثة ودعوا جميع البمداف المعنية 
 الكامؿ في ىذا الصدد.

ورحب أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف  .33
بالعمؿ الذي تقـو بو الحكومة االتحادية الصومالية وىياكؿ الحكـ المحمي لتعزيز 
االستقرار والمصالحة في المناطؽ التي تحررت مؤخرا بالصوماؿ وشجعوىـ عمى 

 جيودىـ في ىذا الصدد. مواصمة 
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أعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ومجمس االتحاد األفريقي لمسمـ واألمف قمؽ  ويساور .34
شديد لما تمثمو القرصنة والنيب المسمح لمسفف في البحر مف تيديد لموضع في الصوماؿ 

ارة والدوؿ األخرى في المنطقة، ولممبلحة وسبلمة الطرؽ البحرية التجارية ، وسبلمة البح
الستجابة عمى نحو شامؿ لقمع القرصنة امية وغيرىـ مف األشخاص. وشددوا عمى أى

وأسبابيا الجذرية، بما يشمؿ الحاجة إلى التحقيؽ مع ممّولي ومخّططي ومنّظمي 
ىجمات القرصنة وتقديميـ إلى العدالة، وأشاروا إلى تقرير األميف العاـ لؤلمـ المتحدة 

بشأف حماية المياه والموارد الطبيعية الصومالية  2012أكتوبر  25الصادر بتاريخ 
والصيد غير المشروع والتخمص مف النفايات بما في ذلؾ المواد السامة بصورة غير 

(. وشددوا عمى أىمية 2011) 1976القرار ( مف 7الفقرة )يتماشى مع  بمامشروعة، 
قتصادية واالجتماعية مؤسسات الدولة والتنمية اال األمف واالستقرار في الصوماؿ وتعزيز

القانوف، إليجاد الظروؼ المبلئمة لمقضاء عمى القرصنة سيادة واحتراـ حقوؽ اإلنساف و 
 والنيب المسمح في البحار المتاخمة لمشواطئ الصومالية.   

 سيعقد االجتماع التشاوري القادـ في مقر االتحاد األفريقي بأديس أبابا في موعد ال .35
 .2013يتجاوز يوليو

- 


