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 مقرر
 عن أنشطتو بشأن تقرير مجمس السمم واألمن

 ،ووضع السمم واألمن في أفريقيا
 /ASSEMBLY/AU(XIX)6الوثيقة 

 المؤتمر: إن  
 بتقرير مجمس السمم واألمن عن أنشطتو ووضع السمم واألمن في أفريقيا؛ يحيط عمما .1
يشيد واالستقرار الدائم في أفريقيا. وبالتقدم المحرز في تعزيز السمم واألمن يرحب  .2

المؤتمر بمجمس السمم واألمن والمفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات 
دارة وتسوية النزاعات عمى التزاميا وجيودىا؛  اإلقميمية المعنية بمنع وا 

ا، التقدم المحرز في تعزيز السمم في جزر القمر وكوت ديفوار وليبيري يالحظ بارتياح .3
الدول األعضاء والشركاء الدوليين عمى تقديم الدعم الالزم لمعمميات الجارية في  ويحث

المؤتمر بالحوار الذي ُشرع فيو في جميورية أفريقيا الوسطى بين  ويرحبىذه البمدان. 
الحكومة والطبقة السياسية إلى جانب التدابير األخرى المتخذة لتعزيز السمم في البمد. 

كافة العناصر الفاعمة المعنية في جميورية غينيا عمى تذيل الصعوبات  المؤتمر ويشجع
الحالية بغية تسريع إجراء االنتخابات التشريعية في ظروف تسودىا الشفافية والحرية 

 والشرعية الالزمة؛
االحتالل غير المشروع لمجزء  ويدينإزاء الوضع السائد في مالي يعرب عن بالغ قمقو  .4

ن قبل الجماعات المسمحة اإلرىابية واإلجرامية، وكذلك المجوء إلى الشمالي من البمد م
االنقالب العسكري الذي وقع في  ويدين أيضاالتمرد المسمح لتحقيق مطالب سياسية. 

ومناورات المجمس العسكري ومساعديو المدنيين بيدف  2012مارس  22مالي يوم 
قتصادية لدول غرب أفريقيا واالتحاد عرقمة العممية االنتقالية الجارية وجيود المجموعة اال

األفريقي، بما في ذلك االعتداء الجسدي غير المقبول عمى الرئيس باإلنابة، السيد 
ر. 2012مايو  21ديونكوندا تراوري يوم  المؤتمر تمسك االتحاد األفريقي الراسخ  يكر 
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ل نقاش أو باحترام وحدة مالي الوطنية وسالمة أراضييا المتين ال يمكن أن تكونا مح
 تفاوض، فضاًل عن ضرورة احترام النظام الدستوري؛

ر  .5 التزام االتحاد األفريقي، بالتعاون الوثيق مع المجموعة االقتصادية لدول غرب يكر 
عادة سمطة الدولة في شمال باستالشركاء الدوليين،  من أفريقيا والبمدان المعنية وبدعم

وقف  ويطمبية، فعمصورة ام الدستوري بعمى ضرورة إعادة النظالمؤتمر  ويؤكدمالي. 
رأي تدخل من المجمس العسكري في الحياة السياسية لمبمد.  المؤتمر دعم االتحاد  ويكر 

األفريقي لجيود المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا والبمدان المعنية، بما في ذلك 
أساس مبادئ  الحوار مع الجماعات المسمحة المستعدة إليجاد حل متفاوض عميو عمى

االتحاد األفريقي، وتأمين مؤسسات المرحمة االنتقالية وتوسيع الحكومة الحالية حتى 
المؤتمر المفوضية ومجمس السمم واألمن عمى مواصمة  يشجعتكون أكثر تمثيال وشموال. 

وتنسيق المبادرات سعيا إلى تسوية األزمة في  مساعية لتعزيز توحيد البذولالجيود الم
مفيوم استراتيجي يركز بشكل شامل عمى التدابير العمل عمى وضع في ذلك مالي، بما 

 سكرية الواجب اتخاذىا ليذا الغرض؛السياسية واألمنية والع
مجمس السمم التي اعتمدىا و  ،منطقة الساحلب المتعمقة ستراتيجيةاالأىمية عمى  يؤكد .6

لى إالمعنية  الفاعمةجميع الجيات دعو ي، و2012مارس  20في  في باماكوواألمن 
 ؛ضمن ىذا اإلطار العمل

 في في غينيا بيساو العسكري الذي وقع لالنقالب الشديدة فريقياالتحاد األ ةإدان يكرر .7
لجيش غينيا  المتكرر متدخلل نيائي ة وضع حدضرور عمى  شدديو 2012أبريل  12

يود لجالمؤتمر دعم االتحاد األفريقي  يكرربيساو في الحياة السياسية في البالد. 
 مختمف بين عمى مواصمة التشاور يشجعمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وال

واالتحاد  لدول غرب أفريقيا االقتصاديةالمتمثمة في المجموعة الدولية  الفاعمة الجيات
وذلك األفريقي ومجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية واألمم المتحدة والشركاء الثنائيين 

 ؛حول الوضعنسق نيج مشجيع تبني تل
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يدين إزاء الوضع السائد في جميورية الكونغو الديمقراطية ويعرب عن قمقو الشديد  .8
وكافة القوى السمبية األخرى في جميورية الكونغو الديمقراطية  المسمحةالجماعة  بشدة

عرب عن تأييده وي، ية في شمال كيفوالكونغولالحكومة اليجمات ضد  التي ترتكب
 عمىسمطة الدولة بسط تي تبذليا الحكومة الكونغولية الستعادة السالم و لمجيود ال الكامل
ميثاق األمن واالستقرار والتنمية في في إطار بمدان المنطقة،  يشجعوالبالد،  شرق

 ؛ليةحكومة الكونغو اللمجيود التي تبذليا  اتقديم دعميعمى منطقة البحيرات الكبرى، 
من  دان التي تمر بمرحمة انتقالية في شمال أفريقياالبم تحرزهما  تياحأيضا مع االر الحظ ي .9

 يرحبفي تونس ولمعممية االنتقالية الجارية فريقي التحاد األادعم يجدد تقدم كبير. 
 إلى يوجو نداءً و مجميوريةلميمة في مصر وال سيما انتخاب رئيس النتخابات البإجراء ا

 رسيخزم ليذين البمدين في تلدعم االقتصادي والمالي الالقدم اي كيالمجتمع الدولي 
ين الميبيين عمى اإلنجاز العظيم السياسي والفاعمينلشعب اينئ يالمحققة.  المكاسب

 يحثيمو، 2012يوليو  7 المجنة التأسيسية في نتخاباتاإلجراء الناجح ال المتمثل في
ن في المعنييالفاعمين جميع  يشجعوية. عممية االنتقالالإتمام المضي قدمًا في سبيل عمى 

التي مال اآلبحيث تمبي الجارية  ىذه البمدان الثالثة عمى العمل من أجل نجاح العمميات
  ؛في تمك البمدانالشعبية الثورات   حممتيا

 16في  نتناناريفوأفي الموقعة  إزاء التأخير في تنفيذ خارطة الطريق عرب عن قمقوي .10
تم التعيد بيا اللتزامات التي ل الدقيقتنفيذ ال الممغاشيةاألطراف ناشد يو ،2011سبتمبر 

مع مجموعة تنمية الجنوب التعاون الكامل  الممغاشيةاألطراف من  طمبيو روحًا ونصاً 
 فريقيالتحاد األبين اتفعيل مكتب االتصال المشترك ب رحبيو (. لسادكاألفريقي )ا
 ة؛استكمال المرحمة االنتقاليلضمان ا مالمنظمتين عمى مواصمة جيودى يشجعووالسادك 

 في عممية السالم والمصالحة في الصومال المطرد المحرزلمتقدم  يعرب عن ارتياحو .11
رطة الطريق السياسية اتنفيذ خوكذلك  لميداناالمكاسب التي تحققت عمى وخاصة 

ين عمى مواصمة أصحاب المصمحة الصومالي يحثو  .2011 سبتمبرالموقعة في 
كما ىو  2012أغسطس  20ية بحمول استكمال العممية االنتقالبغية ىم جيودوتكثيف 
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من يعممون عمى اتخاذ تدابير ضد عمى فريقي عزم االتحاد األيؤكد من جديد و ،مقرر
ببعثة االتحاد األفريقي في الصومال يشيد و . عممية السالم والمصالحة تقويض

دان بالبمدان المساىمة بالجنود والشرطة وسائر البم وينوه ،إلنجازاتيا البارزة )األميسوم(
اللتزاميا بتحقيق السالم الدائم والديمقراطية والمصالحة في  ،المعنية وكذلك اإليجاد

الدول األعضاء والشركاء الدوليين تقديم الدعم الالزم إلعادة بناء  يناشدالصومال. و
االتحاد  ويعرب عن تقديروانتعاش المناطق المحررة، وكذلك لقطاع األمن الصومالي. 

من لألمم المتحدة وسائر الشركاء الثنائيين والمتعددي األطراف األفريقي لمجمس األ
نتائج مؤتمر لندن  بارتياح ويالحظلدعميم األميسوم وعممية السالم في الصومال. 

 1مايو و 31ومؤتمر اسطنبول لممتابعة المنعقد في يومي  2012فبراير  23المنعقد في 
 ؛ 2012يونيو 

الوضع األمني والسياسي في دارفور، والسيما بشأن استمرار التقدم في  يالحظ بارتياح .12
الشركاء عمى أن يظموا ممتزمين بيذه  ويحثتنفيذ وثيقة الدوحة لمسالم في دارفور، 

تمكين اآلليات المنصوص عمييا في وثيقة الدوحة لمسالم  ويشدد عمى ضرورةالعممية، 
زم لعممية السالم تجديد الجيود لتقديم الدعم الالل ،مرة أخرى عو،ويدفي دارفور 

المجموعة الرافضة لالنضمام إلى  يجدد المؤتمر دعوتوومبادرات االنتعاش المبكر. و
 عممية السالم دون أي مزيد من التأخير؛

عمى  ويشددالقتال الجاري في بعض أجزاء النيل األزرق وجنوب كردفان،  ستذكري .13
تيسير وصول المساعدات الحاجة الممحة إلى وقف الطرفين األعمال العدائية فورًا، و 

اإلنسانية إلى جميع السكان المحتاجين وعودة النازحين داخميًا والالجئين. وفي ىذا 
من فريق التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي مواصمة الجيود  المؤتمر طمبيالصدد، 

، وال سيما التعجيل بإطالق المفاوضات بين حكومة التي بدأىا بخصوص المنطقتين
ودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في منطقة النيل األزرق ودول جنوب ُكردفان الس

 ؛2046طبقا لخارطة طريق االتحاد األفريقي وقرار مجمس األمن لألمم المتحدة 
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 24تم إحراز بعض التقدم في تنفيذ خارطة طريق االتحاد األفريقي في  بينماأنو،  يالحظ .14
دىا مجمس األمن لألمم المتحدة، من خالل القرار ، بالصيغة التي اعتم2012أبريل 
إن ذلك كان بطيئًا ومتقطعًا، ويحتاج إلى ف، 2012مايو  2( الصادر في 2012)2046

وفاء ب و ة وجضرور عمى  يشدد المؤتمربصورة ممحوظة. وفي ىذا الصدد، بو سراع اإل
األخذ في  معخارطة الطريق ل وفقاً بالكامل وعمى وجو السرعة  ااألطراف بواجباتي

بااللتزام المعمن لكل من حكومتي  ويرحب المؤتمرالحسبان الجداول الزمنية الواردة فييا. 
السودان وجنوب السودان تعزيز روحيما الجديدة من الشراكة االستراتيجية في 

ر ا، كما ينص عمى ذلك القر 2012أغسطس  2المفاوضات وضمان إكماليا بحمول 
الحدودية اآلمنة المنطقة بتعريف المسألة يل بتسوية يشمل التعج(، بما 2012)2046

في الحسبان أن خارطة فريق التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد  اً ، أخذالمنزوعة السالح
ال تخل بأي حال بنتائج ترسيم الحدود النيائي وتسوية  2011األفريقي لشير نوفمبر 

األمن ومجمس األمن لألمم المناطق المتنازع عمييا، كما شدد عمى ذلك مجمس السمم و 
 المؤتمر بقبول حكومة السودان بالمقترح المشترك بين االتحاد األفريقي/ ويرحبالمتحدة. 

جامعة الدول العربية واألمم المتحدة بخصوص وصول المساعدة اإلنسانية إلى السكان 
ات من المفوضية اتخاذ جميع الخطو  ويطمبالمتأثرين في النيل األزرق وجنوب كردفان، 

الالزمة لتنفيذ جميع عناصر المقترح، والسيما من خالل المشاركة في تقييم الوضع 
 اإلنساني ونشر المراقبين لضمان تقديم المساعدة بطريقة شفافة ومحايدة؛

لفريق التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي وأعضائو، والرؤساء  يعرب عن تقديره .15
أبو بكر وبيير بويويا، وكذلك فريق دعم فريق التنفيذ،  السابقين تابو امبيكي وعبد السالم

األطراف عمى تقديم التعاون الالزم لمفريق. ويحث . يزمتلجيودىم الدؤوبة والتزاميم الم
لمشركاء الثنائيين والمتعددي األطراف لدعميم جيود فريق  عن تقديرهويعرب أيضًا 

والعمل عمى  يدفمواصمة وحدة الل عوويد ،التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي
 ؛تيسير اإلكمال المبكر والناجح لممفاوضات
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دعوة ويكرر  ،ثيوبياا  بين إرتريا و إزاء المأزق المستمر لعممية السالم  يعرب عن قمقو .16
االتحاد األفريقي لتجديد الجيود األفريقية لمساعدة البمدين عمى التغمب عمى الصعوبات 

رساء أسس السالم واألمن الدائمين في القرن األفريقي. الراىنة، وتطبيع عالقاتيما و  ا 
بين  2010 ويوني 6التفاق  دقيقالمؤتمر كذلك الحاجة الممحة لمتنفيذ الكامل وال ويكرر

رتريا،  لممسألة إلى مجمس السمم واألمن متابعة األمر متابعة نشطة  ويطمبجيبوتي وا 
 ؛ليو في ىذا الشأنإ ورفع تقرير

قميمي ضد جيش الرب لممقاومة رز في تنفيذ مبادرة التعاون اإلمحبالتقدم ال يرحب .17
ويعرب ما تقوم بو من جيود.  عمىالبمدان المعنية والمفوضية عمى المثابرة  ويشجع
لة لمشركاء الدوليين الذين دعموا الجيود المبذو عن امتنان االتحاد األفريقي  المؤتمر

 ؛لمقضاء عمى جيش الرب لممقاومة
ة إلى تجديد الجيود اليادفة إلى إعادة اإلعمار بعد انتياء النزاعات عمى الحاجيشدد  .18

بإطالق مبادرة  يرحب وتحقيق التنمية لتوطيد السالم عند تحقيقو. وفي ىذا الصدد،
إلى المفوضية كفالة إجراء المتابعة  يطمبو ،2012 ويوني 13التضامن األفريقي في 

 ؛م المحرز والتحديات المجابيةلتقدالالزمة ورفع تقارير دورية إليو بشأن ا
المجوء إلى التمرد المسمح لتحقيق المطالب الستخفاف بإزاء ايعرب عن بالغ قمقو  .19

عمى خطورة ىذا المنحى عمى استدامة العمميات الديمقراطية في القارة  ويشددالسياسية. 
إلى  ارسةليذه المم ويعرب عن إدانتو القوية ،وعمى السمم واألمن واالستقرار في أفريقيا

التجاىات االنفصالية ا أيضا يدينو  جانب أي دعم لمجماعات المتمردة المسمحة.
األفريقي االتحاد تمسك ويؤكد  في بعض أرجاء القارة، وخاصة في مالي. ممحوظةال

ميا االستقالل، وباحترام إبان نيالراسخ بمبدأ ُحرمة الحدود التي ورثتيا البمدان األفريقية 
إلى المفوضية أن ترفع إليو ويطمب  لدولو األعضاء. ألراضيسالمة االوحدة الوطنية و 

توصيات محددة بشأن أفضل السبل والوسائل لمتصدي آلفة المجوء إلى التمرد المسمح 
 ؛آفة المطالب االنفصاليةو 

- 


