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 إعالن اإلجتماع العـادي الثالـث عشـر للجنـة الفنيـة المتخصصـة للدفـاع والسالمـة واألمـن

 الُمنعقد إفتراضياً عبر اإلنترنت عن طريق المنصة زووم في 5 نوفمبر 0202

 

 األفريقي،( التابعة لالتحاد STCDSSاء اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن )ـأعض ن،ـ. نح1

، وبحثنا في Zoom اإلنترنت عن طريق المنصةعبر  إفتراضيا  اع الثالث عشر الذي ُعقد ـاالجتما في ـاجتمعن

قد ( الذي عُ ACDSS) أركان الدفاع ورؤساء السالمة واألمن األفارقةج االجتماع السادس عشر لرؤساء ـنتائ

 .0202ر ــنوفمب 3ى ــإل 0من  دةــالمي ــف دـالُمنعقراء ــاع الخبـه اجتمـسبقذي ــالو ،0202ر ــنوفمب 4ي ـف

 

 ي:ـــا يلـــن مـــعلنُ  ،مداوالتنـــاى ـــعل اء  ـــنـبُ . 0

 

ا في عقده طـالُمخطي ــاد األفريقـلالتح ةــائيـاإلستثنة ـالل القمــك خـا في ذلـبم اء،ـاألعضدول ــث الـــحأ.    

يسي روع الرئــد المشـر في تمديـعلى النظ البنادق،ات ـــأن إسكــبش إفريقيــا،وب ــفي جن 0202ر ــديسمب 5

ن من مراجعة تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي ـات البنادق والذي سيمكـلالتحاد األفريقي إلسك

ان ـلضم اتـب األولويـادة ترتيـم وإعـادة التنظيــان إعـا وضمـادق في إفريقيـات البنــة إلسكـوات العمليـللخط

يقي لمدة اد األفرـق الرئيسية لالتحـة الطريـرح تمديد تنفيذ خارطــق. يُقتـة الطريـداف خارطـق رؤية وأهـتحقي

ا ــ. كم0203ي ـــريقــاد األفــاالتح أجنــدةى مع ـا يتماشــبم ،( سنة2)ل ــة كـراء مراجعــع إجـوات مــسن 02

ذ ــادق في الدول األعضاء. مع األخــالبن إسكــاتادة تعزيز تنفيذ ـة لزيـط عمل وطنيـر خطــتطويأيضا  ب ــيُطل

ن ـواألم لمالسل ـي في مسائـري الخارجـل العسكـا التدخـوال سيم األجنبــي،في االعتبار اآلثار الضارة للتدخل 

ارة. ـفي القدم حدوث مثل هذا التدخل ـــان عـاء على ضمـدول األعضــث االتحاد األفريقي واليحُ  أفريقيا،في 

ار حول لتبادل األفك االستوائية،ا ــي غينيـف د اجتماعــعقلراره ــبق مجلس السلم واألمـنذكر يُ  ذلك،عالوة على 

ب ــبسب يُستطـع،ه لم ـلكن ،0202ارس ـده في مـرر عقــقان من المُ ــذي كــوال ،في أفريقيا إسكات البنادق

 ابـاء والشبـاع للنســه اجتمـرر أن يسبقــالذي كان من المق االجتماع،ة ــت نتيجـ. كان01-دـوفيــكة ــجائح

 كاتول إسـحة ـة االتحاد اإلفريقي االستثنائيـا أدى إلى قمـمم ة،ــالعمليام في ــاإلسههو الموضوع،ول نفس ـح

 البنادق؛

 

 للدفاعللجنة الفنية المتخصصة  الثاني عشر اإلجتماع)أ( من إعالن  3راره الوارد في الفقرة ـر إلى قــيشيب. 

 هذا بعدجراء اجتماع افتراضي في غضون شهر إلاد األفريقي ـمفوضية االتح وجهويُ  ،والسالمـة واألمـن



 

 

تى اآلن نجز حالعمل المُ  إلستعراض ،للدفاع والسالمة واألمن ث عشر للجنة الفنية المتخصصةـاع الثالـاالجتم

 هامـةة ـة مساهمـي ستكون بمثابـوالت ،0202منذ  يـاألفريقة لالتحاد ـالرئيسيق ـة الطريـخارط تنفيــذأن ــبش

 ،في جنوب أفريقيا 0202ديسمبر  5ا في ـرر عقدهــقالمُ والبنادق  إلسكـات اإلستثنائيـة للقمـة

 

ر العفو ـشه إجراءرة ــد فتــاد بتمديـاالتح جمعية مؤتمر ىــن إلـواألم السلـمس ـة مجلـى توصيـة علـوافقـالمجـ. 

وتجدر . 0203 أجندةفي سياق وذلك  ،سنوات 02 ـدةـلم امــل عــن كـر مـر سبتمبـخـالل شهـ االفريقي

قي. تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفري منت ـانبثق في أفريقياو ـر العفــادرة شهــارة إلى أن مبــاإلش

هناك حاجة للدعوة  ة،ـالغايذه ـوله. جنبالنشاطان جنب ا إلى  هذان رـة ألن يسيــهناك حاج دد،ــالصذا ــفي هو

 ان استيعاب هذه المبادرة على المستوىـلضم اء،ـاألعضدول ـفي الاالفريقي و ــر العفــلشه والقيـام بالحمـالت

 النجاح؛لتحقيق  بالغ األهميةوهو أمر  الشعبي،

 

 04عتمد في المُ  EX.CL Dec./1100 (XXXVII)رار المجلس التنفيذي ــمن ق 5رة ــا بالفقــط علمــيحي د.

بة دام جدول األنصـتقرير وتوصية الممثل السامي لالتحاد األفريقي بمواصلة استخ أيدوالذي  0202أكتوبر 

فريقي بما األدوق السالم التابع لالتحاد ـــات الدول األعضاء في صنــة لتقييم مساهمــررة للميزانية العاديــالمق

أحاط المجلس التنفيذي علما بالتحفظات التي أبدتها جمهورية  السياق،ذا ـــ. وفي هامــالع التوافقى مع ــيتماش

مية والجمهورية اإلسال التونسية،والجمهورية  الشعبية،ة الجزائرية الديمقراطية ـوالجمهوري ة،ــالعربير ــمص

 لك،ذودولة ليبيا على هذه المسألة. باإلضافة إلى  الديمقراطية،حراوية ورية العربية الصـوالجمه ة،ـالموريتاني

تمويل من وال لالتحاد االفريقي ث المفوضية على االنتهاء من الوثائق التوجيهية بشأن صندوق السالمـيتم ح

وإقرارها من  مجلس السلم واألمنخالل الوصول إلى المساهمة المقررة من األمم المتحدة للنظر فيها من قبل 

 قبلة؛المُ  جمعية االتحاد االفريقيقبل 

 

الجتماع ا من قبلأن عمليات دعم السالم ـاد األفريقي بشـاالتح لعقيدةالمؤقت  اإلعتمـادى ـد علـادة التأكيـإع هـ.

 في انتظار المزيدو،  0201ديسمبر  05في  للدفاع والسالمـة واألمـنة ـة المتخصصـر للجنة الفنيـالثاني عش

االقتصادية اإلقليمية /  الجماعاتك ــ، وكذل ةــإلى المفوضي اءضدول األعــا الـــالت التي ستقدمهــن المدخــم

ع ــل وضــلتسهي 0202ر ـنوفمب 32اه ـد أقصـي موعـ، فا, وحلهاـلمنع النزاعات, وإدارتهة ـاآلليات اإلقليميو

ة ـمة الفنيــة المتخصصــة للدفاع والسالـاللجن بواسطــة ــا  الحقا ــودراستها واعتماده دةـللعقي ة النهائيةـالصيغ



 

 

 اإلتحاد ةـجمعي رـمؤتمل ــن قبــا مـن المصادقة عليهـلتمكي 0200ر ـفي يناي عقدها الُمقرر ةاإلستثنائي واألمن

 والسالمــة واألمــنللدفـاع ة ــالفنية المتخصص ةـاللجن أيضا   اولــ. وستتن0200ر ـوالثالثين في فبراي عـالراب

ة احتياجات ــلتلبي ززــعمُ  هيكلاء ــبإنش المتعلــق الموضــوع 0200في يناير  اـرر عقدهـة والُمقـاإلستثنائي

يشكل سسيبحث هذا االجتماع و ذلك،الوة على ـع. المالس مـلعمليات دعة ــط والنشر واإلدارة والتصفيـالتخطي

افحة ومكلدعم جهود أفريقيا في منع  القوة األفريقية الجاهزةة داخل صدة خاـاء وحـإلنش ا  ـدمي قُ ـة للمضـطريق

ل ـلتفعي قـطرائ بوضع واالَليات اإلقليميةاالقتصادية اإلقليمية /  الجماعات فكلتُ  اق،ــالسياب. في هذا ــاإلره

ر ـللنظ 0202ر ــنوفمب 32في موعد أقصاه ة االتحاد األفريقي ـة إلى مفوضيـل النتيجــة ونقصـدة الخاــالوح

ا في ـدهة الُمقــرر عقــائيـــن اإلستثنـة واألمــاع والسالمــللدفـة ــة المتخصصـــة الفنيـــل اللجنـــن قبـما ــفيه

 .0200ينايــر 

 

رار التعزيز إلطار االمتثال والمساءلة لعمليات دعم ـان استمـة لضمـا المفوضيـود التي يسرتهـد بالجهـنشي و. 

التي  ألفريقي،احرز في تنفيذ خطة عمل االتحاد بما في ذلك تقييم التقدم المُ  ي،ـاألفريقة لالتحاد ــالم التابعــالس

 081تماع ده االجــ، الذي اعتملالتحاد األفريقيدوق السالم ـصن بشأنة ــر رئيس المفوضيــبتقري ا  كانت ملحق

مجلس يُطلب من المفوضية أن تقدم إلى  السياق،. وفي هذا 0202مايو  32د في ـنعقس السلم واألمن المُ ـلمجل

وتوطيد  ن تعزيزـدة تحدد األولويات الحالية التي ستزيد مـل جديــة عمـــة التقييم مع خطــنتيج ،السلم واألمــن

 األفريقي؛دعم السالم التابعة لالتحاد  المساءلة لعملياتواالمتثال  إطار

 

بالجهود التي تبذلها المفوضية في تعزيز العناصر المدنية والشرطية والعسكرية للقوة األفريقية  علما  ط ـيحيز. 

ددة ـلمتعج اـق بالنُهـاالتحاد األفريقي فيما يتعل إمكاناتالم لضمان زيادة قدرات وـم السـات دعـعمليلوالجاهـزة 

 ك تنفيذ وإدارة عمليات دعم السالم التابعة لالتحادـوكذل القــرار،ع ــط وصنــي التخطيــة فــاد والمتكاملــاألبع

ارات لمعالجة القضايا التي تتطلب ــاف الخيــستكشالة ــالمفوضيوجه تُ  ذلــك،باإلضافة إلى  األفريقــي؛

 السالم؛دعم  لعملياتاعتبارات محددة 

 

 ،اللوجيستية القارية للقوة األفريقية الجاهزةالقاعدة م ــة دعـاء لمواصلـدول األعضــا إلى الـوتهـرار دعـتك ح.

ارة ـالل اإلعــمن خوالتي بهــا بالفعـل قــدر كبيــر مـن المعـدات لصالـح عمليات دعـم الســالم. وهـذا يشمـل 

 وجيستيةللقاعـدة اللة ــتدامة من أجل اإلدارة الفعالن على نفقتهم الخاصة وتوفير الموارد المسـة للموظفيـالحالي



 

 

ع ضب على المفوضية ويج الصدد،في هذا وتبرع بها في القاعدة. وكذلك تخزين وصيانة المعدات المُ  القارية،

ل لتسهيل ــتمويف والــ، باإلضافة إلى متطلبات التوظيللقاعدة اللوجيستية القارية للقوة األفريقية الجاهزةهيكل 

لسياسة في زة اـل أجهــمن قب القارية للقوة األفريقية الجاهزةالقاعدة اللوجيستية  اء الطابع المؤسسي علىــإضف

على  ات اإلقليميةــواالَلية اإلقليمية / ـاالقتصادي اعاتــالجمث ـح المنوال،س ـى نفــي. وعلــاد األفريقــاالتح

و الدول و / أاللوجستية اإلقليمية  مقواعدهـي ـف ترتيبهاو الجاهــزةالقوة األفريقيــة االلتزام باستالم معدات 

سهيل تعيين عند ت ،المفوضيةتُحث  ذلك،األعضاء المحددة لتسهيل النشر السريع في المستقبل. باإلضافة إلى 

إعطاء  تمي الهيكل،على  الموافقة بمجردأنه  ،للقوة االفريقية الجاهزة ةالقاعدة اللوجيستية القاريالضباط في 

 الخاصة؛األولوية للدول األعضاء التي قدمت ضباط األركان على نفقتها 

 

والتحكم  القيادةل لتفعيل مشروع أنظمة ـر التمويــى توفيــي علـاد األفريقـي االتحـث الدول األعضاء فـــحط. 

جهود  بالتعاون مع ،(ASF) بالقـــوة األفريقيـة الجاهــزةاص ــ( الخC3IS) اتـوالمعلوم واالتصــاالت

 للمشروع؛لتأمين التمويل  المفوضية

 

 ؛يـراتيجاالست لـللنق ةـــإضافي م لقدراتـــدعالم ـــتقدي ىـإلي ـاء في االتحاد األفريقـدول األعضــال وــى. يدع

 

-دكوفي جائحةم جهود المفوضية في منع ومكافحة انتشار ـمواصلة دعاء ـالدول األعضجميــع  نـب مـك. يطل

 ؛عمليات دعم السالمفي  01

 

على االمتثال  (ACIRC) في األزماتة ـة لالستجابة الفوريـاألفريقي القدرة فية ـــالمتطوع الـــدولث ــحل. 

في ورية األفريقية لالستجابة الف القدرة بموائمةاالتحاد األفريقي ذات الصلة فيما يتعلق جمعية لقرارات مؤتمر 

 (Assembly / AU / Dec.718) ( 208رقم ) االتحاد األفريقيجمعية ر ـمؤتم رارــقال  بـــعم األزمات

 ؛هــر فيــل للنظــقبي المُ ـاالتحاد األفريقة ـجمعير ــر إلى مؤتمــم تقريــوتقدي

 

ابوتو محرز في تنفيذ خطة عمل دم المُ ـــراض التقــالستع المفوضيــةي تبذلها ــود التــبالجه ا  ـــط علمـــيحيم. 

. وينبغي أن يسترشد هذا (0202 - 0200) القوة األفريقيـة الجاهزةز ـــأن تعزيـــة بشــاالستراتيجي



 

 

 ر فيها منـا للنظـب تقديمهـ( والتي يج0205-0200) يــةة خمسـروع خطة الحقــع مشــاالستعراض بوض

 ؛والسالمة واألمنللجنة الفنية المتخصصة للدفاع العادي الرابع عشر اع ـقبل االجتم

 

ع مناهج ومعايير التدريب مع عقيدة االتحاد األفريقي الجديدة بشأن ـة جميـمواءمأن يتـم ة ـالمفوضي يُـوجـهن. 

 إلتحاداعمليات ل واإلدارة الفعالة للعقــدة ـدرات المطلوبــة القـن تنميــل تمكيــــن أجــالم مـم الســـدعات عمليـ

 ؛لدعم السالم األفريقي

 

ة ــة الفنيـر للجنــعش يـانالث اإلجتمـــاعالن ـــن إعــ)ح( م 3رة ــي الفقــوارد فـــا الــرارهـق تُشيــر إلــى س.

 يةاإلستقصائدراسة البإجراء مرحلة ثانية من  المفوضيةالذي وجه  والسالمــة واألمـناع ــة للدفـــالمتخصص

ر المشروعة ــيات غــز بشكل أكبر على التدفقــع التركيــة مــالخفيف ةــرة واألسلحـــالصغي باألسلحة الُمتعلقــة

 اتوالجماعاون مع الدول األعضاء ــق التعـل وثيــل بشكــوالعم ة،ـاإلرهابية ــة باألنشطـالمرتبطوة ــلألسلح

 اإلقليمية؛ واالَلياتاالقتصادية اإلقليمية / 

 

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

للقضاء على  0122ة اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام ـإلى مراجع المفوضيةه ـوج الذي والسالمة واألمن

والسالمة  للدفاعالفنية المتخصصة  للجنةاالجتماع العادي الربع عشر  ا إلىـا وتقديمهـفي أفريقي المرتـزقـة

 فيها؛للنظر  واألمن

 

عشر للجنة  الثاني اإلجتماع)س( من إعالن  3دول األعضاء الواردة في الفقرة ـا للــد دعوتهـــادة تأكيــإعف. 

اتفاقية االتحاد االفريقي بشان التعاون عبر   للتصديق على للدفــاع والسالمــة واألمــنة ـــة المتخصصــالفني

ووضع سياسات حدودية وطنية تتماشى مع استراتيجية االتحاد ( 0204)اتفاقية نيامي  الحدود والمعروفة باسم

تُحث جميع الدول األعضاء على ضمان  ذلك،باإلضافة إلى . (0201) المتكاملةاألفريقي لتحسين إدارة الحدود 

 األخرى؛األعضاء احترام حدود الدول 

 

ذ واليات عمليات دعم السالم الحالية المفوضة والمصرح ــم تنفيــة دعــة الدول األعضاء بمواصلــمطالبص. 

 األفريقي؛بها من قبل االتحاد 



 

 

 

ريقي االتحاد األف جمعية ى تسهيل تنفيذ قرار مؤتمرـن علــة المعنييــاب المصلحــة وأصحــث المفوضيــحق. 

وفي تعبئة الموارد لمعالجة قضية اإلرهاب في  الخمس،مجموعة الساحل للدعم الدول األعضاء  210م ـرق

 هـوجتُ أهمية قيادة االتحاد األفريقي في هذه العملية. كما على ؤكد ـُ ي دد،ـالصل. وفي هذا ــل ككــة الساحــمنطق

 ةجميع الدول األعضاء واألقاليم في القاروع المساعدة التي يمكن تقديمها إلى ـأن تنظر في ن ا  المفوضيــة أيضـ

 لها؛ والتصديالتي تواجه تهديدات اإلرهاب كجزء من الجهود المبذولة لمنع هذه اآلفة 

 

( على عقد االجتماع الوزاري السابع JCC) خالل رئيس آلية التنسيق المشترك من األعضاء،ث الدول ـحر. 

( RCI-LRAللمقاومة ) مبادرة التعاون اإلقليمية للقضـاء على جيش الربلـالتابعة  ركـالتنسيق المشت الَليـة

 ــوجــهتُ ، وباإلضـافـة إلى ذلك. مجلس السلــم واألمــنل ــن قبـه مـر فيــي للنظــه سياســـلالتفاق على توج

ة إلعادة تأهيل المناطق المتضررة وتعبئة الموارد الالزمة لتنفيذ ـة مناسبـاستراتيجي تضـع أنة ــالمفوضي

 و...  االستراتيجية؛

 

ت ــــي وافقــ( التPAPS) الجديـدة نـــواألم والسلـــمة ــاسيـالسي الشئـــونل إدارة ـــبهيك ا  ـــط علمــ. يحيش

 0202 رـــي فبرايــدت فـــقي عُ ــاد التـــاالتح جمعية رـــون لمؤتمـــة والثالثــة الثالثــدورة العاديــا الـــعليه

تسهيل منع لع ـض واسـع تفويــم ،Assembly / AU / Dec.750 (XXXIII) قرارهـــا  اللــــن خـــــم

م م السالـعمليات دع لشعبــةام ــدور الهــر إلى الـــوبالنظ ك،ــذلة إلى ــا. باإلضافـــات وإدارتها وحلهــالنزاع

(PSOD في )جه يُو، المـم السـدعاإلتحاد األفريقي لات ــعمليلة ـتصفيالدارة واإلر وــنشالط وــتخطيال

المة ي للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والســاع إستثنائـفي اجتم الموضــوع اذــتسهيل النظر في هة ـالمفوضي

 .  0200واألمن في يناير 

 

 إعداد وثائق العمل ي علىــاد األفريقــة االتحــر مفوضيــم وشكــمشاركتهى ـود علـــع الوفـــر جميــــشك. 3

 اع.ــر االجتمــتيسي بجودة عالية وعلى

 



 

 

رز نحو تنفيذ حمنتظمة عن التقدم المُ بصورة ة على االستمرار في تقديم تحديثات وتقارير ـع المفوضيـشج. تُ 4

في االجتماعات القادمة للجنة ( APSA) واالمن االفريقي , وخاصة التنفيذ المستمر لهيكل بناء السلمقراراتنا

 .للدفاع والسالمة واألمن الفنية المتخصصة

 

تحاد لقرار مؤتمر جمعية اإلوفق ا  للدفاع والسالمة واألمند على دور اللجنة الفنية المتخصصة ــرر التأكيـك .5

من القانون التأسيسي  05ادة ـام المـأحكع ـم ا  ـشياوتم Assembly / AU / Dec. 227 (XII) األفـريقـي 

دم هذا اإلعالن إلى الدورة العادية الثامنة والثالثين للمجلس ـقنُ  دد،ـالصفي هذا و(. 0222ي )ـاد األفريقـلالتح

قرر عقدها المُ و االتحاد،جمعية ه إلى الدورة العادية الرابعة والثالثين لمؤتمر ـالتنفيذي لالتحاد األفريقي إلحالت

 .2021 فبراير 2و 0في 


