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 تقرير مجمس السمم واألمن بشأن أنشطته
 ووضع السمم واألمن في أفريقيا

 
 :مقدمة أواًل. 

ووضع السمـ واألمف أنشطتو بشأف ( المجمسقدـ تقرير مجمس السمـ واألمف )ي   .1
عد الم   لتقريرحيث أف ا. ئو( مف البروتوكوؿ المتعمؽ بإنشاؼ)7لممادة  في أفريقيا وفقاً 

واليتو، المجمس فى مسعاه لتنفيذ  ضطمع بياااألنشطة التي المذكورة يشمؿ وفقا لممادة 
إلى  2012السمـ واألمف في القارة خالؿ الفترة مف يوليو وضع ويقدـ لمحة عامة عف 

 .2013يناير 
 

 المجمس التوقيع والتصديق عمى بروتوكول ثانيًا. 
دولة ( 51)قامت احدى وخمسوف ، 2003في ديسمبر  منذ دخولو حيز النفاذ .2

قامت سبع وأربعوف دولة بتوقيعو والتصديؽ  بينماالمجمس  بروتوكوؿعضو بتوقيع 
لـ تصدؽ  ياولكن ذكرىا قامت بالتوقيع عمى البروتوكوؿاألعضاء التالي الدوؿ . عميو

 ،سيشؿال ،ليبيريا ،عميو بعد: جميورية أفريقيا الوسطى، جميورية الكونغو الديمقراطية
الرأس وىما عمى البروتوكؿ بعد وتبقى دولتاف عضو لـ توقعا وتصدقا الصوماؿ. و 

 وجنوب السوداف.األخضر 
 

 تهاسرئ مجمس وتناوبالعضوية  . ثالثاً 
( مف البروتوكوؿ، يتألؼ 1) 5ادة النحو المنصوص عميو في الم عمى .3
يتـ انتخابيـ عمى النحو و  ( عضوا متساوي الحقوؽ15مجمس مف خمسة عشر )ال

( 3ثالث )( لمدة 5وخمس ) ،(2)عاميف نتخبوف لمدة ي  ( أعضاء 10عشر )التالي: 
ترتيب األبجدي بالمغة اإلنجميزية عمى المجمس وفقًا لم لقائمة الحالية ألعضاءا. أعواـ

التالي: أنغوال، الكاميروف، الكونغو، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، غينيا النحو 
نظرا و وزمبابوي.  ،االستوائية، غامبيا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيا، نيجيريا، تنزانيا
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، 2013في يناير المجمس  خمسة مف أعضاء( سنوات ل3الثالث ) النتياء والية
أديس أبابا في التى ستعقد فى  22الػ ديةالمجمس التنفيذي، خالؿ دورتو العاجرى سي

 مجمس.المقاعد مف ، انتخابات لخمس 2013يناير  25الى  24الفترة مف 
يتناوب أعضاء المجمس عمى لممجمس، القواعد اإلجرائية مف  23لممادة  وفقاً  .4

. وخالؿ الفترة قيد ةميزيجاالناألبجدى بالمغة حسب الترتيب  اً شيريرئاستو 
 عمى النحو التالي:أعضاء المجمس عمى رئاستو  االستعراض، تناوب

 
 ؛2012يوليو   كوت ديفوار  -
 ؛2012أغسطس   جيبوتي  -
 ؛2012سبتمبر   مصر  -
 ؛2012أكتوبر  غينيا االستوائية -
 ؛2012نوفمبر   غامبيا  -
 ؛ و2012ديسمبر  غينيا جميورية  -
 .2013يناير   كينيا  -

 مجمسالأنشطة  رابعًا. 
حثيثة في جيود  خالؿ الفترة المشمولة بالتقريرالمجمس تنفيذًا لواليتو، انخرط  .5

عات واألزمات داخؿ القارة، وذلؾ بالتعاوف الوثيؽ مع جميع أصحاب نزالمعالجة ال
المصمحة اآلخريف، بما في ذلؾ أجيزة االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية 

دارتيا وتسويتو اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية لمنع النزاعات،  يا )المجموعات االقتصادية ا 
(، وكذلؾ األمـ المتحدة واالتحاد األوروبي وجامعة الدوؿ اآلليات اإلقميميةاإلقميمية/

المجمس ستة  في ىذا الصدد، عقدو العربية وغيرىا مف شركاء االتحاد األفريقي. 
 24في  في أديس أباباالذى عقد  الوزارييا االجتماع ، بما في( اجتماعاً 26وعشروف )

وكذلؾ الوضع بيف السوداف وجنوب  في ماليوضع لمنظر في ال 2012كتوبر أ
 السوداف.
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حاطة بشأف مختمؼ المجمس جمسات إ خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير، عقدو  .6
المعنية  ت الدوؿعي  د  حيث والقضايا األخرى ذات الصمة. أوضاع السمـ واألمف 

وتمشيا مع  بروتوكوؿالكاـ وفقا ألح االجتماعاتلتؾ وأصحاب المصمحة اآلخريف 
خالؿ معقودة د االجتماعات وجمسات اإلحاطة ال. وتر  المجمس الممارسة المتبعة في

 .(1رقـ واحد )الفترة المشمولة بالتقرير في المرفؽ 
 والقضايا األخرى ذات الصمةنزاع األزمات وحاالت الباألنشطة المتعمقة  ( أ)
نزاع فى: وحاالت الات األزمفى المجمس خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير، نظر  .7

وغينيا  ،جميورية الكونغو الديمقراطيةو  ،دارفور )السوداف(و ، جميورية أفريقيا الوسطى
مجمس كما نظر الومالي والصوماؿ، والوضع بيف السوداف وجنوب السوداف.  ،بيساو
ارث في التالية: بناء القدرات لالستجابة الفعالة لممساعدة اإلنسانية والكو القضايا في 

المجنة الدولية لمصميب األحمر المتعمقة بالسمـ واألمف في أفريقيا مف أنشطة و  ؛أفريقيا
التى  والتحدياتمنظور تقديـ المساعدة اإلنسانية في حاالت األزمات والنزاعات 

ـ واألمف السمو والتطرؼ العنيؼ في أفريقيا؛ اإلرىاب و ؛ فى ىذا الشأف تواجييا المجنة
عادة اإلعمار في مرحمة ما بعد الجيود التنمية و و  ؛الة الدوليةالعدو والتنمية؛  اع في نز ا 
مع إدارة الشؤوف السياسية لمفوضية االتحاد  كما عقد المجمس جمسة تشاوريةأفريقيا. 

. وعقدت ىذه الجمسة ـ واألمف والحكـحوؿ السم األفريقي وأصحاب المصمحة اآلخريف
. وعالوة عمى ذلؾ، 2012سبتمبر  10ى ال 8 في بانجوؿ، غامبيا، في الفترة مف

، 2012نوفمبر  16الى  15في ياوندي بالكاميروف، في الفترة مف  ،مجمسالعقد 
 عممو.طرائؽ ورش تقييـ ل

 
 جميورية أفريقيا الوسطى ( 1)
الوضع في حوؿ اجتماعيف المجمس  خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير، عقد .8

 ،2012ديسمبر  6الذي عقد في  345الػجتماع االجميورية أفريقيا الوسطى: 
 .2013يناير  14في الذى عقد  350الػواالجتماع 

 :345الػ وجتماعافي المجمس،  .9
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رحب بالمبادرات المتخذة لتشجيع الحوار بيف جميع أصحاب المصمحة  -
األمف وتنفيذ االتفاقات تعزيز لت لذ  السياسية واالجتماعية، والجيود التي ب  

، بما في ذلؾ ناشطةعات السياسية والعسكرية الالمبرمة مع مختمؼ الجما
عادة اإلدماج، و المتعمقة بن التدابير المتخذة كذلؾ زع السالح والتسريح وا 

 لتسييؿ إعادة تنشيط االقتصاد الوطني ومكافحة الفقر؛
عادة عممية التنمية و مة في عحث الدوؿ األعضاء عمى المساىمة الفا - ا 

 ي جميورية أفريقيا الوسطى، وف فى مرحمة ما بعد النزاع عماراإل
، جميورية أفريقيا الوسطىبدء المشاورات الالزمة مع مف المفوضية طمب  -

 ،واالتحاد األوروبي ،(االيكاساالقتصادية لدوؿ وسط أفريقيا )مجموعة وال
توصيات ، وذلؾ بيدؼ تقديـ يفوالشركاء الثنائييف المعني ،واألمـ المتحدة

األمنى  شير بشأف طرائؽ تقديـ الدعـفي غضوف فترة ثالثة ألممجمس 
 فى جميورية أفريقيا الوسطى. لمسمطات المالئـ

 :350الػ في اجتماعوالمجمس،  .10
النياء االزمة في جميورية أفريقيا الوسطى ووقؼ رحب باالتفاؽ السياسي  -

عالف المبادئ الموقع في ليبرفيؿ في  مف  2013يناير  11إطالؽ النار وا 
يقيا الوسطى والمعارضة الديمقراطية والحركات قبؿ حكومة جميورية أفر 

وضع حد لألزمة وذلؾ بغرض ، السياسية والعسكرية ومجموعة سيميكا
 ؛2012منذ ديسمبر تمر بيا البالد  السياسية واألمنية الخطيرة التي

فى جميورية أفريقيا الوسطى لتحمييـ بروح  جميع األطراؼعمى أثنى  -
بدقة وحسف لاللتزامات التي قطعوىا  تنفيذىـوشدد عمى ضرورة التسوية 

 نية؛
تقديـ الدعـ الكامؿ عمى حث جميع الدوؿ األعضاء والشركاء الدولييف  -

 لتنفيذ االتفاؽ السياسي ووقؼ إطالؽ النار، و
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عف  في أقرب وقت ممكفالمفوضية تقديـ تقرير شامؿ رئيس مف طمب  -
فيذ في تن في جميورية أفريقيا الوسطى ودور االتحاد االفريقيالوضع 

 .فى ذلؾ البمد إلييا األطراؼ ومتابعة االتفاقات التي توصؿ
 
 دارفور (2)

لموضع في خصص المجمس اجتماعيف خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير،  .11
الذي  319الػ، واالجتماع 2012 يوليو 24الذي عقد في  328االجتماع الػدارفور: 
 .2012 ابريؿ 24عقد في 

 :328الػفي اجتماعو المجمس،  .12
وثيقة عمى وثيقة الدوحة لمسالـ في دارفور ) افالموقعطرفاف أثنى عمى ال -

التحرير والعدالة، حركة ، وىما حكومة السوداف و 2011يوليو فى  الدوحة(
إلى أف العديد اشار  ، في حيفوثيقة الدوحة تنفيذتجاه لمخطوات المتخذة 

 ال تزاؿ غير منفذة؛وثيقة الدوحة  مف أحكاـ
في اإلسراع في تنفيذ جيد الدوحة عمى عدـ ادخار اى وثيقة طرفا شجع  -

 االتفاؽ؛
 الممتنعة فى رفضيا  مجموعاتالأعرب عف قمقو البالغ إزاء استمرار  -

 لممشاركة في عممية السالـ؛
في عدد خالؿ األشير القميمة المنصرمة،  التزايد الكبير،ارتياح بالحظ  -

 دارفور؛عمميات العودة الطوعية والعفوية في جميع أنحاء 
المختمطة لالتحاد العممية الحظ بقمؽ القيود المفروضة عمى تحركات  -

 األفريقي واألمـ المتحدة في دارفور )اليوناميد(؛
أىمية التوصيات الواردة في تقرير الفريؽ رفيع أعاد التأكيد عمى تواصؿ  -

 بشأف دارفور، ولالتحاد األفريقى  المستوى
 .اشير  12وناميد لمدة والية اليد يقرر تمد -

 :348الػفي اجتماعو المجمس،  .13
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في بعض مناطؽ أعرب عف قمقو البالغ إزاء تدىور الوضع األمني  -
 دارفور؛

مسمحة مجيولة اليوية العناصر البشدة استمرار اليجمات مف قبؿ أداف  -
إنياء عمى  وكذلؾ أخذ الرىائف، وحث حكومة السوداف اليوناميدعمى 

الجرائـ وعدـ ادخار أي جيد في اإلفالت مف العقاب عمى مثؿ ىذه 
 وتقديميـ إلى العدالة؛ىوية المرتكبيف  المساعدة عمى تحديد

 حماية المدنييف وتسييؿ العمميات اإلنسانية؛فى  يوناميدالأثنى عمى جيود  -
تحركات أعرب عف قمقو البالغ إزاء استمرار القيود المفروضة عمى  -

 واليتيا بفعالية؛تنفيذ فى يوناميد، والتي تؤثر عمى قدرتيا ال
لمشاركتيـ المستمرة في وثيقة الدوحة  أثنى عمى األطراؼ الموقعة عمى -

 ، وىاتنفيذ
فى األعماؿ غير المنجزة  اليائؿالتراكـ عرب عف قمقو الشديد إزاء أ -

الى انجاز يوناميد، ودعا الحكومة الإصدار تأشيرات لموظفي المتصمة ب
 العالقة كمسألة ممحة.جميع الطمبات 

 
 الديمقراطية هورية الكونغوجم (3)

أربع اجتماعات لمنظر في المجمس خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير، عقد  .14
 19الذي عقد في  335الػجتماع االفي جميورية الكونغو الديمقراطية: وضع ال

واالجتماع ؛ 2012نوفمبر  2ذى عقد فى ال 340؛ واالجتماع الػ2012سبتمبر 
 10الذي عقد في  346الػ؛ واالجتماع 2012نوفمبر  26الذي عقد في  343الػ

 .2012ديسمبر 
 :335الػفي اجتماعو المجمس،  .15

رحب بالجيود التي تبذليا الدوؿ األعضاء واألمانة التنفيذية لممؤتمر  -
(، مف مؤتمر البحيرات الكبرىالدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى )

 لديمقراطية؛أجؿ إيجاد حؿ دائـ لموضع في شرؽ جميورية الكونغو ا
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و تجميع التدابير المنصوص عمييا في اإلعالف الذي اعتمدأيد بالكامؿ  -

 في كمباال تي عقدتالة الثالثة لمؤتمر البحيرات الكبرى االستثنائيالقمة 
 ؛2012سبتمبر  8بتاريخ 

تفعيؿ الفعاؿ آللية التحقؽ المشتركة، وكذلؾ إنشاء الشدد عمى أىمية  -
 ، واةيدة المتوخمحاالدولية القوة الونشر 

طمب مف األمـ المتحدة تقديـ الدعـ الالـز لجيود دوؿ المنطقة، وخاصة  -
 .ةالموسعالقوة الدولية المحايدة وآلية التحقؽ المشتركة  تفعيؿبفيما يتعمؽ 

 :340الػفي اجتماعو المجمس،  .16
بوبكر غاوسو ديارا ممثاًل خاصًا أمسفير رئيس المفوضية ل تعييفبرحب  -

 و ،2012نوفمبر  1ريقي لمنطقة البحيرات الكبرى بتاريخ لالتحاد األف
والمجتمع الدولي، وخاصة جمعاء  مقارةالكافية ل تعبئةالأكد عمى ضرورة  -

البحيرات الكبرى األمـ المتحدة، لممساعدة في معالجة الوضع في منطقة 
األمـ المتحدة  كرر دعوتو إلىكما ـ واألمف الدولييف. والذى ييدد السم

مؤتمر البحيرات  لتوفير الدعـ الالـز لجيوداآلخريف ء الدولييف الشركاو 
 .الكبرى

 :343الػفي اجتماعو المجمس،  .17
يوري موسيفيني، الرئيس األوغندى  الرئيس بذليايكرر دعمو لمجيود التي  -

، ودوؿ المنطقة إليجاد حؿ دائـ ومستداـ مؤتمر البحيرات الكبرىالحالي ل
 و الديمقراطية. وفي ىذا الصدد، أيدلألزمة في شرؽ جميورية الكونغ

 نوفمبر 24في البحيرات الكبرى  مؤتمرتو قمة اإلعالف الذي اعتمد
 ؛2012

 23 حركة في ىذا الصددطالب طمب التنفيذ الفوري والدقيؽ لإلعالف. و  -
اتخاذ جميع التدابير المتوقعة منيا، وأعرب عف ارتياحو ب (M23مارس )

الى ورية الكونغو الديمقراطية لالستماع اللتزاـ الذي أبدتو حكومة جميل
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ىذه العممية بدء ، وطمب M23 ػلوتقييـ ومعالجة أي مخاوؼ مشروعة 
 مزيد مف التأخير؛الدوف بحسف نية و 

القوة الدولية لنشر  العممياتمفيـو أعرب عف اعتزامو النظر في مشروع  -
 ، والمحايدة فور تقديميا مف قبؿ مؤتمر البحيرات الكبرى

مقرار ل 2012نوفمبر  20الدولى بتاريخ تماد مجمس األمف رحب باع -
 .وأبدى دعمو الكامؿ لتنفيذه (،2012) 2076

 :346الػفي اجتماعو المجمس،  .18
مؤتمر البحيرات الكبرى  ارتياح التقدـ المحرز في تنفيذ إعالفبحظ ال -

 ؛2012 نوفمبر 24المؤرخ فى 
 20ساىمة بمبمغ مملرحب بقرار حكومة جميورية الكونغو الديمقراطية  -

 ؛لمقوة الدولية المحايدة المبكرفعيؿ مميوف دوالر لتسييؿ الت
لمجموعة ة لرؤساء دوؿ وحكومات االحظ قرارات مؤتمر القمة االستثنائي -

 8بتاريخ  في دار السالـ تعقدتى السادؾ( الاإلنمائية لمجنوب اإلفريقي )
طى لمسادؾ فى االحتيا مواءالنشر وخاصة تمؾ المتعمقة ب، 2012ديسمبر 
 ؛القوة الدولية المحايدة جميورية الكونغو الديمقراطية في إطارشرقى 

مشاورات  اتخاذ الخطوات الضرورية لتسييؿ عقدمف المفوضية  طمب -
تحت رعاية االتحاد األفريقي تشمؿ أصحاب المصمحة ذوي الصمة بغرض 

 تفعيؿالو  القوة الدولية المحايدةتسييؿ تعبئة الدعـ الالـز إلنشاء ونشر 
 ، والكامؿ آللية التحقؽ المشتركة الموسعة

، في أقرب وقت ممكف، فى مفيوـ العمميات أعرب عف استعداده لمنظر -
مف ، طمب فى ىذا الصددو البحيرات الكبرى.  مؤتمرإطار  المعد فى

 تقرير يتضمف توصيات بشأف كيفية المضي قدما.المفوضية تقديـ 
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 غينيا بيساو (4)
لوضع في حوؿ ا اجتماعيفخصص المجمس شمولة بالتقرير، خالؿ الفترة الم .19

 351الػ واالجتماع، 2012نوفمبر  2الذى عقد فى  340االجتماع الػ غينيا بيساو:
 .2013ديسمبر  16الذي عقد في 

 :340الػفي اجتماعو المجمس،  .20
عة و جمممجيود التي تبذليا الل القويودعمو  أعرب عف تقديره العميؽ -

فى سبيؿ يكواس( وقادة المنطقة اإلرب أفريقيا )االقتصادية لدوؿ غ
 التوصؿ إلى حؿ مبكر لألزمة وتحقيؽ االستقرار في غينيا بيساو؛

أعرب عف قمقو إزاء ارتفاع التوتر الناجـ عف اليجـو الذي وقع في بيساو،  -
 الجوية؛قاعدة بيساالنكا ضد ، 2012أكتوبر  21في 

 في نيويورؾ ييفبيساو ال بيف أصحاب المصمحةالذى تـ  االجتماعبرحب  -
 بتسييؿ مف االتحاد االفريقي، و 2012سبتمبر  29بتاريخ 

أيد إرساؿ كما عمى مواصمة عمميا في دعـ المنطقة، مفوضية شجع ال -
واألمـ المتحدة واالتحاد اإليكواس بعثة مشتركة مف االتحاد االفريقي و 

 إلى بيساو.مجموعة الدوؿ الناطقة بالبرتغالية األوروبي و 
 :351لمجمس، فى اجتماعو الػا .21

 وقادة المنطقةواصمة التى تبذليا اإليكواس تلمجيود الم أعرب عف تقديره -
 بيدؼ اإلسراع في حؿ األزمة في غينيا بيساو؛

عمى عدد مف أصحاب  رحب بالتقدـ الذي أحرزتو األطراؼ وأثنى -
لتعزيز توافؽ في اآلراء بشأف القضايا المصمحة المحمييف الستباقيتيـ 

 لرئيسية؛ا
التى يقتضييا  وحدة اليدؼحرص المجتمع الدولى عمى حتمية عمى أكد  -

 ؛الموقؼ
بنجاح بعثة التقييـ المضطمع بيا الى غينيا بيساو، فى الفترة مف رحب  -

اإليكواس بقيادة المفوضية ومشاركة كؿ مف ، 2012ديسمبر  21إلى  16
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واالتحاد األوروبى  واالتحاد األفريقى ومجموعة الدوؿ الناطقة بالبرتغالية
لمنظر في  2013ف يعقد جمسة في فبراير قرر أ. كما واألمـ المتحدة
 تقرير البعثة؛

 
غينيا بيساو مشاركة  رفع تعميؽاإليكواس الداعى الى  طمبأحاط عممًا ب -

ضوء فى طمب العمى النظر في  ؽفي أنشطة االتحاد االفريقي، وواف
 في البالد.المحرز التقدـ 

 
 اليم (5)
 

اجتماعات حوؿ خمس خصص المجمس الفترة المشمولة بالتقرير، خالؿ  .22
االجتماع و ؛ 2012 سبتمبر 4الذي عقد في  332االجتماع الػ في مالي:الوضع 

 341الػ جتماععمى المستوى الوزارى؛ واال 2012أكتوبر  24الذي عقد في  339الػ
سمبر دي 13عقد في الذى  348واالجتماع الػ ؛2012نوفمبر  13الذي عقد في 

 .2013يناير  14في الذى عقد  350الػ؛ واالجتماع 2012
 

 :332الػفي اجتماعو المجمس،  .23
 

 وخطابو لألمة باماكوتراورى الى  ديونكونداالرئيس المؤقت بعودة رحب  -
 ؛2012يوليو  29الذى ألقاه بتاريخ 

، 2012أغسطس  20حكومة الوحدة الوطنية بتاريخ  تشكيؿب رحب كذلؾ -
ىذه الحكومة أي جيد لمتغمب عمى التحديات تدخر  أالوشدد عمى ضرورة 

 انتخابات حرةتنظيـ استعادة سمطة الدولة في شمالي البالد و المتمثمة فى 
 وشفافة؛ونزيية 
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لمرئيس التعاوف والدعـ الكامميف عمى تقديـ حث الجيات المعنية في مالي  -
أكد مف جديد عزمو عمى فرض عقوبات ضد أي فرد أو كما ، تراوري
 العممية االنتقالية؛سير عرقؿ عمؿ الرئيس المؤقت و يكياف 

 
بت في مالي وحذر رتك  انتياكات حقوؽ اإلنساف التي ا  و تجاوزات أداف  -

 أفعاليـ؛ مىمحاسبتيـ عبالجناة 
 

د والجياد في غرب يوحتالحركة  ،رىابيةاإلجماعة الإعالف أداف بشدة  -
اإلفراج وطالب ب نة،رىيكانت تحتجزه قتؿ دبموماسي جزائري  ،أفريقيا

 ، ويفالمتبقييف الفوري وغير المشروط عف الرىائف الجزائري
 

، اإلسراع في إليكواسوثيؽ مع اتعاوف البالو ، مف المفوضية طمب -
وضع المفيوـ االستراتيجي لتوجيو جيود االتحاد األفريقي في ستكماؿ ا

 مالي.
 
 :339الػفي اجتماعو المجمس،  .24
 

 12بتاريخ  (2012) 2071القرار  لدوليرحب باعتماد مجمس االمف ا -
مجيود التي تبذليا المنطقة وأفريقيا مقدـ لوكذلؾ الدعـ ال ،2012أكتوبر 

 حؿ مبكر لألزمات في مالي؛والساعية الى  ككؿ
 

في مالي لمتقدـ الفاعمة أثنى عمى السمطات والجيات السياسية األخرى  -
مارس  22ا انقالب الكبير المحرز في حؿ األزمة المؤسسية التي أثارى

تشكيؿ حكومة الوحدة الوطنية في التقدـ المحرز فى  بما في ذلؾ، 2012
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. وفي ىذا السياؽ، قرر رفع تعميؽ مشاركة مالي في 2012أغسطس  20
 أنشطة االتحاد األفريقي؛

 
 عقد في باماكوالدعـ والمتابعة الذى  مجموعة استنتاجات اجتماعبرحب  -

المفيوـ االستراتيجي لتسوية بدوره بب ، الذي رح2012 أكتوبر 19في 
بالتعاوف مع السمطات المالية مفوضية وضعتو الوالذى األزمات في مالي 
 والشركاء؛المعنية والجيات الدولية 

الذي يشكؿ خطوة ىامة نحو مزيد مف ، و قرر اعتماد المفيـو االستراتيجي -
يشكؿ و  ةالفاعمالدولية والجيات في مالي التنسيؽ بيف أصحاب المصمحة 

 اتباع نيج شامؿ لألزمات في مالي؛ه اتجخطوة ىامو  ؾكذل
 

أمور أخرى، تعزيز التماسؾ جممة  السمطات المالية، مف بيفمف  طمب -
تنفيذ الميمتيف لبيف المؤسسات االنتقالية، ووضع خارطة طريؽ مفصمة 

 ؛تيفالرئيسيتيف االنتقالي
فى ده في باماكو عقًا حينذاؾ مقرر والذى كاف  ،مؤتمر التخطيطبرحب  -

تنسيؽ النيج ووضع بغرض ، 2012نوفمبر  4أكتوبر إلى  30الفترة مف 
 في مالي؛ لو نشر المخططملمفيـو العمميات  الممسات األخيرة عمى

 
أخذ في االعتبار المساىمات يينبغي أف مفيـو العمميات  شدد عمى أف -

الدوؿ  التي يمكف أف تقدميا البمداف األفريقية األخرى، بما في ذلؾ
اليادفة الى الموجستية واالستخبارات والقوات، و  المجاورة لمالي، مف حيث

 ؛لقوات الدفاع واألمف الماليةتعزيز القدرة التشغيمية 
 

جيز ي، في الوقت المناسب، قرار الدولى عمى اعتماد  حث مجمس األمف -
 ؛لطمب السمطات المالية وفقاً قيادة أفريقية بلقوة دولية المتوخى  نشرال
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والمجتمع الدولي ككؿ، بما في  فى االتحاد االفريقي ث الدوؿ األعضاءح -

عمى توفير الدعـ المالى والموجستي ذلؾ المنظمات اإلقميمية والدولية، 
 ؛وبناء القدرات لقوات الدفاع واألمف المالية 

 
تعييف ممثؿ السامي لمالي ومنطقة المفوضية بقرار رئيس برحب  -

 الساحؿ،و
 

 الفاعمة جميع الجيات الدوليةالى اف تنسؽ اجة الممحة أكد عمى الح -
جيودىا بشكؿ وثيؽ لمواجية التحديات متعددة األوجو التي تواجو المنطقة 

 الساحؿ والصحراء.
 
 :341الػفي اجتماعو المجمس،  .25
 

الذي عقد في اإليكواس البياف الختامي الذي اعتمده مؤتمر قمة برحب  -
مفيـو العمميات المنسؽ  الذي اعتمدو  2012نوفمبر  11بتاريخ أبوجا 
 (؛أفيسمافي مالي )الدعـ الدولية بقيادة أفريقية  لبعثة

 
مفوضية لممفيـو االستراتيجي لتسوية األزمات رئيس البتسميـ  عمماً أحاط  -

 25فى  المتحدة بموجب الخطاب المؤرخ إلى األميف العاـ لألمـفي مالي 
 ؛2012أكتوبر 

 
، وذلؾ المتوخى لألفيسما نشرلمت المنسؽ اجازة مفيـو العمميا قرر -

البالد ى مالشاستجابة لطمب السمطات المالية الستعادة المناطؽ المحتمة 
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كامؿ سمطة الدولة عمى بسط  وتفكيؾ الشبكات اإلرىابية واإلجرامية واعادة
 الوطني؛التراب 

 
ألميف لالمنسؽ مفيـو العمميات  حيؿ فورايأف مفوضية لارئيس مف  طمب -

 ؛لألمـ المتحدة ـالعا
 

 مفيوـ االستراتيجيمالكامؿ لو حث مجمس االمف الدولي عمى تقديـ دعم -
، بموجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ أذفيمنسؽ وأف ومفيـو العمميات ال

 واحد؛عاـ لفترة أولية مدتيا األمـ المتحدة، بنشر األفيسما المخطط لو 
ف قبؿ مؿ إنشاء حزمة دعـ تمو  عمى اإلذف ب حث مجمس األمف -

 نشر السريعالمف أجؿ تسييؿ وذلؾ ألمـ المتحدة، المساىمات المقررة ل
 ؛ياوعممياتلألفيسما 

 
إليكواس بشأف مع امفوضية البدء فورًا فى مشاورات رئيس المف طمب  -

 ؛سيطرة األفيسماقيادة و 
 

، اتخاذ التدابير إليكواسبالتشاور مع او ، مفوضيةرئيس المف طمب  -
في تعبئة الفاعمة عف المساىمة  ، فضالً األفيسماات الالزمة لتوليد قو 
 تنظيـالوخاصة مف خالؿ لقوات الدفاع واألمف المالية الدعـ الكافي 

 مؤتمر لممانحيف؛السريع ل
 

كرر نداءه إلى المجتمع الدولي، بما في ذلؾ المنظمات اإلقميمية والدولية،  -
حث مجمس األمف كما  ،المالية فلقوات الدفاع واألم لتقديـ الدعـ الالـز

 استئماني ليذا الغرض، و إنشاء صندوؽالدولى عمى 
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حث جميع الدوؿ األفريقية، بما في ذلؾ دوؿ المنطقة، والدوؿ األساسية  -
جاح العممية المخطط نامالي، لممساىمة في لوغيرىا مف الدوؿ المجاورة 

ية واالستخباراتية والمالية الموجستيالمساىمات  ليا، وخاصة مف خالؿ
 حسب االقتضاء.وذلؾ بالتقنية والمساىمة بقوات، و 

 
 :348الػفي اجتماعو المجمس،  .26
 

شيخ  ،استقالة رئيس الوزراء المنتيية واليتوالمحيطة ب ظروؼالأداف بشدة  -
سمطة لماألمف أف تخضع قوات الجيش و  يةحتمديارا، وأعاد تكرار  موديبو
 ؛ةالمدني

 
تحت سمطة الرئيس  ماسكةشاممة ومتية أكد عمى مركزية عممية انتقال -

ارتياح ب والحظ. ، إلنجاح الجيود الجاريةتراوري المؤقت، السيد ديونكوندا
ديانقو  تعييف الرئيس المؤقت لرئيس وزراء جديد في شخص السيد

 سيسوكو؛
 

، في أقرب وقت ممكف وبشكؿ مالي عمى تنظيـحث الجيات الفاعمة في  -
ف تفضى الى أمف شأنيا  ىالمشاورات الوطنية المتوخاة التشمولى، 

 اعتماد خارطة طريؽ إلدارة المرحمة االنتقالية؛
 

األميف العاـ لألمـ المتحدة بموجب الفقرة بالتقرير الذى قدمو   عمماً أحاط  -
أعضاء الذى أجراه  (، وكذلؾ النقاش العاـ2012) 2071مف القرار  7

 ؛ و2012ديسمبر  5الشأف في بيذا مجمس األمف 
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االتحاد التى قدميا لطمبات وبناء عمى اس األمف، مجممف جديد  حث -
 13أكتوبر و  24وفقًا لقرارات مجمس السمـ واألمف المؤرخة فى االفريقي 
مفيـو االستراتيجي لحؿ مالدعـ الكامؿ لعمى تقديـ ، 2012نوفمبر 

نشاء األفيسما في وقت مبكر،  نشربيأذف وعمى أف األزمات في مالي،  وا 
مف المساىمات المقررة لالمـ المتحدة، فضال عف حزمة الدعـ الممولة 

 .قوات الجيش واألمف المالية لدعـ نمائىإنشاء صندوؽ است
 :350الػفي اجتماعو المجمس،  .27
 

 المسمحة الجماعات اإلرىابية واإلجراميةشنتيا أداف بشدة اليجمات التي  -
موبتي، وأعرب عف تضامف كونا بمنظقة  ضد بمدة 2013يناير  10في 
 مالي؛ الكامؿ مع اد االفريقياالتح

 
جميع الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي والشركاء الدولييف تقديـ ناشد  -

تو الى دعو  وتسيير عممياتيا، وكررلمنشر الفعاؿ لألفيسما الدعـ الالـز 
مف خالؿ  تموؿلألفيسما دعـ حزمة  إلنشاء مجمس األمف الدولي
 ألمـ المتحدة، والمساىمات المقررة ل

 
عمى مؤتمر مانحيف  االستعدادات لعقداستكماؿ  عمىمفوضية شجع ال -

المقدـ  طمبالبناء عمى وذلؾ ىامش مؤتمر قمة االتحاد األفريقي المقبمة، 
مجمس األمف الدولي الذى أيده ، و 2012نوفمبر  13فى في بيانو المؤرخ 

 (.2012) 2085في القرار 
 
 الصومال (6)

وضع لمنظر في ال أربع مراتالمجمس  تمعخالؿ الفترة المشمولة بالتقرير، اج .28
واالجتماع ؛ 2012أغسطس  29الذي عقد في  331الػفي الصوماؿ: االجتماع 
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 11عقد في الذى  337واالجتماع الػ؛ 2012سبتمبر  17في  دعقالذى  334الػ
 .2013يناير  14عقد في الذى  350الػ؛ واالجتماع 2012 أكتوبر

 
 :331الػفي اجتماعو المجمس،  .29

 
 المشجعة في الصوماؿ؛السياسية  ب بالتطوراترح -

 
 28البروفيسور محمد شيخ عثماف )جوارى(، في  انتخاببرحب كذلؾ  -

، لرئاسة البرلماف االتحادى باالضافة الى انتخاب نائبيو. 2012أغسطس 
حسـ اسماء دعا جميع أصحاب المصمحة الصومالييف لضماف كما 

 ؛مرشحى البرلماف بشكؿ سريع
 

تياحو إلنشاء الجمعية الوطنية التأسيسية، واعتماد دستور أعرب عف ار  -
 20وافتتاح البرلماف االتحادي الجديد في  ،2012أغسطس  1جديد في 
 ؛2012أغسطس 

 
كما ىو  في غضوف عشرة أياـرئيسو  ناشد البرلماف االتحادي انتخاب -

 ؛متوقع
 

 الذى( 2012) 2036األمف الدولي قرار مجمس أثنى عمى نجاح تنفيذ  -
بعثة االتحاد األفريقى فى الصوماؿ  زيادة مستوى قواتينص عمى 
 ) استمرار التحسف . كما أثنى عمى 170731الى  120000 مف)األميسـو

 في الوضع األمني العاـ في جنوب ووسط الصوماؿ؛
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 زعزعيتيديدا أمنيا و تمثؿ زاؿ تمتطرفة ال ال الحظ أف حركة الشباب -
 الجديد والمتطور في الصوماؿ؛ى التوزيع السياس استقراروجودىا 

 
المتواصمة يـ المساىمة بقوات لتضحياتيـ ومساىماتدوؿ جميع البأشاد  -

 ، ولألميسـو
 

اإلنساني في الصوماؿ، وحث الدوؿ وضع أعرب عف قمقو إزاء ال -
تقديـ الدعـ لمسكاف ككؿ عمى مواصمة  األعضاء والمجتمع الدولي

 البالد. المحتاجيف، وكذلؾ لتحقيؽ االستقرار في
 
 :334اجتماعو الػ فيالمجمس،  .30
 

توجت والتي ية في الصوماؿ عممية االنتقالباإلختتاـ الناجح لمرحب  -
، رئيسًا جديدا 2012سبتمبر  10بانتخاب السيد حسف شيخ محمود، في 
بتاريخ تنصيبو في مقديشو  ارتياحلجميورية الصوماؿ االتحادية. والحظ ب

 ؛2012سبتمبر  16
 

 لضمافالذى أبدوه  اللتزاـيف المصمحة الصوماليأصحاب بأشاد  -
مف  ممرحمة االنتقالية، وحثيـ عمى مواصمة المسيرةاالستكماؿ الناجح ل

 ؛وهأجؿ تعزيز التقدـ اليائؿ الذي حقق
 

وكذلؾ شرطة أفراد بقوات و  المساىمةدوؿ واللألميسـو كرر تقديره العميؽ  -
وفرت البيئة التي  اتيـلقوات األمف الوطنى الصومالية لشجاعتيـ وتضحي

 لمنيوض بالعممية السياسية، والمواتية 
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ناشد جميع الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي والشركاء تعزيز  -
 معقدة تطمبات الممحة والإلى الصوماؿ لتمكينو مف تمبية المـ مساعداتي
، وذلؾ تمشيا مع األولويات التي وضعتيا الحكومة الصومالية المرتقبة
 .الجديدة

 
 :337الػفي اجتماعو المجمس،  .31
 

إلى و تطمعأعرب عف رئيس وزراء جديد، و الرئيس لرئيس رحب بتعييف  -
 في وقت مبكر؛شاممة ومؤىمة  تشكيؿ حكومة

 
عزيز سالـ بتتزاميـ لمدوؿ المساىمة بقوات وأفراد شرطة الل تقديرهكرر  -

 دائـ وأمف ومصالحة في الصوماؿ؛
 

كرئيس زيناوي عمى جيوده الدؤوبة  رئيس الوزراء الراحؿ ممسبأشاد  -
شركاء االتحاد االفريقي عمى ب، وكذلؾ لمييئة الحكومية لمتنمية )اإليغاد(

 والعممية السياسية في الصوماؿ؛لألميسوـ  دعميـ
 

والتى  لمياـ المقبمةفإف ا، في حيف تـ تسجيؿ تقدـ ىائؿو عمى أنو  أكد -
 ؛تعقيداً و  اً كوف أكثر تطمبتس الحكومة الصوماليةسوؼ تحددىا 

وتقديـ شدد عمى ضرورة أف يواصؿ المجتمع الدولى مشاركتو النشطة  -
حددىا الحكومة تألولويات التي وفقًا ل مزيد مف الدعـ لمصوماؿ

 الصومالية؛
 

قطاع الدفاع واألمف دعا إلى اتخاذ خطوات عاجمة إلعادة ىيكمة وتمكيف  -
مف سمحة األاتب و رو ال، بما في ذلؾ مف خالؿ توفير المعدات و الصومالي
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رفع الحظر . ويتضمف ذلؾ في إطار مف الشفافيةخالا منيجية متسقة و 
المفروض عمى صادرات األسمحة إلى قوات األمف الوطنية واإلبقاء عمييا 

 ؛ضد األطراؼ األخرى غير الحكومية الفاعمة
 

المفوضية إجراء استعراض استراتيجى أعرب عف تأييده الكامؿ لقرار  -
 ، و2013إلى يناير  2012مف أكتوبر فيذ واليتيا فى الفترة وتنلألميسـو 

 
مدتو  فني بتمديد ذلؾمف مجمس األمف الدولى أف يأذف فى غضوف  طمب -

( 2012)2036القرار   كما نص   المتحدة، األمـ دعـ لحزمة أشير أربعة
 بالمكونيف يتصؿ إضافي دعـ إدماج مع 2012فبراير  22المعتمد فى 

.البحري  و المدني  لألميسـو
 
 :350الػ في اجتماعوالمجمس،  .32
 

األميسـو  مخطوات المتخذة مف أجؿ استعراضالمفوضية لأثنى عمى  -
بقيادة  فريؽ االستعراضأجراىا التي الموسعة مشاورات بالوواليتيا ورحب 

 مباري؛قإبراىيـ البروفيسور 
 

ىذه فضى أف توشدد عمى ضرورة  النتائج األولية لفريؽ االستعراض الحظ -
 تعزيز التنسيؽ، واألميسـو و  العممية إلى تعزيز فعالية

 
اعتبارا مف لمدة ستة أشير اضافية  قرر تجديد والية بعثة االتحاد األفريقي -

بيف مفوضية االتحاد ريثما تتبيف نتيجة المشاورات  2013يناير  15
 .األميسـواألفريقي واألمانة العامة لألمـ المتحدة بشأف مستقبؿ 
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 جنوب السودانالسودان /  (7)
 

ثالثة اجتماعات لموضع بيف السوداف وجنوب السوداف: كرس المجمس  .33
عمى  الذي عقد 339الػ؛ االجتماع 2012أغسطس  3فى  قدالذى ع 329الػجتماع اال

 14في الذى عقد  349الػاالجتماع ؛ و 2012أكتوبر  24في المستوى الوزارى 
 .2012ديسمبر 

 
 :329الػفي اجتماعو المجمس،  .34

 
 اأيدىتى اللإلتحاد األفريقى  ظ التقدـ المحرز في تنفيذ خارطة الطريؽالح -

 (؛2012) 2046قرار مجمس األمف 
 

بشأف جميع طرفاف اليو الالذى توصؿ تفاؽ الياـ ه العميؽ لالتقدير أبدى  -
تصدير نفط جنوب السوداف مف خالؿ عمقة بالمسائؿ المالية المت
اتفاؽ بشأف جميع الجوانب عمى التوصؿ إلى طرفاف بورسوداف، وحث ال

 النفط؛مسالة المتبقية مف 
 

مدعـو مف ىيئة االتحاد  وفد مشترؾتشكيؿ طرفاف بقوة قرار الأيد  -
 سوؼذى والبشأف التنفيذ فى السوداف )الييئة العميا( األفريقى العميا 

تمبية بغرض والمؤسسات دوؿ مختمؼ اليمتمس الدعـ المالى مف 
رفع جميع العقوبات ضد . كما حث عمى بمديفاالحتياجات الممحة لكال ال

 رجية عمى اإعفاء ديوف السوداف الخ السوداف وشجع الدوؿ الدائنة عمى
 وجو السرعة؛
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عدد مف حوؿ  االتفاقاتمف استكماؿ طرفاف عدـ تمكف الأسؼ بالحظ  -
 2موعد النيائي في بحموؿ الالقضايا اليامة في عالقات ما بعد االنفصاؿ 

 2046منصوص عميو في قرار مجمس األمف ىو  كما 2012أغسطس 
دورىا مف الييئة العميا مواصمة وتكثيؼ  في ىذا الصدد، طمبو (. 2012)

 ؛طرفافالخالفات بيف التسوية  تسييؿفى 
 

 إنشاء دائرة شرطة أبييالمشتركة الى استكماؿ  دعا لجنة رقابة أبيي -
 منطقة؛اللتمكينيا مف تولي وظائؼ الشرطة في جميع أنحاء 

 
بالتعاوف مع األمـ المتحدة وجامعة الدوؿ العربية، و ، مف المفوضية طمب -

ات المساعدلموضع وايصاؿ لضماف إجراء تقييـ مبكر العمؿ فورًا 
النيؿ واليات الحرب في مف اإلنسانية إلى السكاف المدنييف المتضرريف 

لتوفير المقترح المشترؾ ذلؾ في إطار . ويتـ األزرؽ وجنوب كردفاف
اإلنسانية إلى المدنييف المتضرريف مف الحرب في ات المساعداؿ وايص

 ، وجنوب كردفاف والنيؿ األزرؽ
 

حوؿ  2012سبتمبر  22مف الييئة العميا تقديـ تقرير شامؿ بحموؿ  طمب -
 مقترحات مفصمة بشأف جميع المسائؿ المعمقةيتضمف المفاوضات وضع 

ويتـ ذلؾ ، عد االنفصاؿبحيث يتـ إعتماده كحؿ نيائى وممـز لعالقات ما ب
مف أسبوعيف خالؿ فترة  جتماع الذي سيعقد عمى المستوى الوزارياالفي 

 وما يتصؿ بو ،عمى أف يكوف مفيوما أف التقرير المذكور. تقديـ التقرير
 لمنظر فيو واعتماده، سيحاؿ الى مجمس األمف الدولى ممجمسلمف بياف 

 .بموجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة
 

 :339الػفي اجتماعو المجمس،  .35
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 التفاقاتلأثنى عمى حكومتي جميورية السوداف وجميورية جنوب السوداف  -

 ؛2012سبتمبر  27التوصؿ إلييا في التى تـ 
 

بعض يرة، التزاؿ مف ىذه اإلنجازات الكبأنو، وعمى الرغـ أسؼ، ب الحظ -
. دوف حؿ ،المدرجة في خارطة الطريؽو  ،بيف الدولتيفالقضايا الرئيسية 

المناطؽ الحدودية حؿ مسألة الوضع النيائي لمنطقة أبيي و وتمؾ ىى 
 المتنازع عمييا والمطالب بيا؛

تسوية الوضع النيائي لمنطقة مف قبؿ الييئة العميا ل الجيود المبذولةب أشاد -
 21في مقترح الذى قدمتو الييئة العميا الب في ىذا الصدد، قبؿو أبيي. 
 ؿ عادؿ ومنصؼ وعممي لمنزاع بيف البمديف؛حبمثابة ، 2012سبتمبر 

 
قرر أنو في حاؿ فشؿ الطرفاف في التوصؿ إلى اتفاؽ حوؿ الوضع  -

 21يقر مقترح النيائي لمنطقة أبيي في غضوف فترة ستة أسابيع، سوؼ 
وسيسعى لمحصوؿ عمى تأييد  عمى أنو نيائي وممـز 2012سبتمبر 

الى  غضوف ذلؾف فى ودعا الطرفا. ألمراذات لمجمس األمف الدولى 
 بشأف الترتيبات المؤقتة إلدارة وأمف منطقة أبيي؛تنفيذ مجمؿ االتفاؽ 

 
في و ، الييئة العميا ، في إطار تسييؿطرفاف لمتوصؿ الى اتفاؽدعا ال -

الخمسة ناطؽ غضوف أسبوعيف، بشأف عممية المفاوضات لتسوية الم
مناطؽ الحدودية ، فضال عف غيرىا مف الالتى تـ تحديدىا المتنازع عمييا

 فريؽ الخبراءاختصاصات  مشروعقر المطالب بيا. وفي ىذا السياؽ، أ
 في تسيير أعمالو؛اف عمى تقديـ كافة أوجو التعاوف الالـز رفطوحث ال
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حؿ في حاؿ فشؿ الطرفاف في التوصؿ إلى اتفاؽ بشأف عممية و  ،قرر أنو -
، المطالب بيا المناطؽ الحدوديةوكذلؾ الخمسة المتنازع عمييا المناطؽ 

حسـ نيائى وممـز ستقـو الييئة العميا بتقديـ مقترح يتـ عمى أساسو 
فى ذات الدولى  عي لمحصوؿ عمى تأييد مجمس األمفيسوسلممسألة 

 ؛األمر
 

حكومة السوداف والحركة الشعبية لتحرير لفشؿ ف أسفو العميؽ أعرب ع -
لمقياـ بذلؾ  ىمافي عقد مفاوضات مباشرة، ودعا قطاع الشماؿ – السوداف
. ويتـ ذلؾ بتسييؿ مف 2012نوفمبر  10ي موعد ال يتجاوز ففورًا و 

 د؛رئيس اإليغامف دعـ الييئة العميا وب
 
 :349الػفي اجتماعو المجمس،  .36

 
قمؽ عدـ تنفيذ حكومتي جميورية السوداف وجميورية جنوب بالحظ  -

 ؛2012سبتمبر  27السوداف لالتفاقات المبرمة في 
 

الييئة رعاية طرفاف الى االجتماع بودعا الالييئة العميا  كرر دعمو لجيود -
 لحؿ ىذه المسألة وجميع القضايا األخرى المعمقة؛العميا 

 
جميورية جنوب السوداف وجميورية السوداف ى  رحب باستعداد رئيس -

التى تعيؽ العقبات زالة إل ، وشجع عقد قمة في أقصر وقت ممكفلاللتقاء
 ميع المسائؿ المعمقة؛ج
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الخمسة فى حؿ مسألة المناطؽ  مع فريؽ الخبراءاف طرفبعمؿ ال حبر  -
عمى مواصمة تعاونيا يما ر السابؽ، وحثاقر مالحدودية المتنازع عمييا وفقا ل

 مع الخبراء مف أجؿ اإلسراع في حؿ ىذه القضية، و
 

تقديـ تقرير نيائي بشأف جميع المسائؿ المعمقة مف الييئة العميا  طمب -
ابريؿ  24وخارطة الطريؽ المذاف تـ اعتمادىما فى اف بيالالناشئة عف 

عمى ىامش الذى سيقاـ الجتماع . حيث يتعيف تقديـ التقرير ل2012
 .2013المقرر عقدىا في يناير  الدورة العادية المقبمة لجمعية االتحاد

 
 من بروتوكول المجمس 18و  17جتماعات المنعقدة بموجب المادتين اال ( ب)
 
السمـ واألمف لالتحاد ى المشترؾ بيف مجمسلتشاوري ااالجتماع الوزاري  (1)

 2012سبتمبر  27األفريقي وجامعة الدوؿ العربية، نيويورؾ، 
 

عقد في المجمسيف الذى متابعة لالجتماع األوؿ بيف العقد االجتماع في إطار  .37
عقد بدوره كاف قد  والذى ،2010ديسمبر  19إلى  18مف فى الفترة مصر ب القاىرة

 االجتماع التشاوري فرصةأتاح . المجمس مف بروتوكوؿ 17ادة في إطار الم
 ـ وأمف المنطقتيفسمتبادؿ وجيات النظر حوؿ التحديات التي تواجو لممجمسيف ل

 شاتاركزت النقتلمعالجة األزمات الجارية. وفي ىذا اإلطار، والجيود التى يبذالنيا 
جارية بيف السوداف عممية السالـ والمصالحة في الصوماؿ، والمفاوضات الحوؿ 

، وكذلؾ تحت إشراؼ الييئة العميا بشأف عالقات ما بعد االنفصاؿوجنوب السوداف 
 عمى األوضاع في مالي وفمسطيف.

 
تشاوري بيف مجمس السمـ واألمف والبرلماف األفريقي )لجنة التعاوف الجتماع اال (2)

 ، أديس أبابا2012نوفمبر  27والعالقات الدولية وتسوية النزاعات(، 
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 18في إطار المادة  2012نوفمبر  27الذي عقد في  344الػفي اجتماعو  .38

جمسة تفاعمية مع وفد مف لجنة التعاوف عقد المجمس ، المجمس مف بروتوكوؿ
بشأف التعاوف بيف التابعة لمبرلماف األفريقى  والعالقات الدولية وتسوية النزاعات

طرائؽ  الجمية كما حددتي أفريقيا، ـ واألمف واالستقرار فوالمجنة لتعزيز السم مجمسال
التعاوف التى قدمتيا بشأف  لمقترحاتالمجمس المجنة عمى ا عممية ليذا الغرض. وأثنى

ووافؽ المجمس عمى القاء ـ واألمف في القارة. إلحالؿ السم مساىمتيا في السعيلو 
 .البرلماف األفريقى نظرة متعمقة في المقترحات وطرائؽ أخرى لتعزيز عالقاتو مع

 
 أنشطة المجمس األخرى ( ج)
 
 التقييميةلجمسات المجمس التشاورية و  عداداإل (1)
 

المجمس  ، قاـ2012أغسطس  22عقد في الذى  330الػفي اجتماعو  .39
المجمس  رشة عمؿو  التالية:مجمسات التشاورية لو أعمالو ورشة تقييـ باإلعداد ل

عصؼ ذىنى بيف  جمسةالتعاوف؛ ضد و متحقؽ مف صحة آلية التعاوالبرلماف األفريقى ل
دارة الشؤوف السياسيةالمجمس و  ـ واألمف لمفوضية االتحاد األفريقى حوؿ السم ا 

المجمس المقرر عقدىا  عمؿورش تقييـ طرائؽ و ؛ بانجوؿالمقرر عقدىا فى  والحكـ،
؛ وعقد االجتماع التشاوري السنوي المشترؾ 2013فبراير فى  جيبوتيوفى  ياونديفى 
  .عة الدوؿ العربيةمامجمسى االتحاد وج بيف
 
األفريقى وىيكؿ  لحكـيكؿ ابيف ى التشاور بشأف ضماف قدر أكبر مف التآزر (2)

 السمـ واألمف األفريقى
 )ـ( مف بروتوكوؿ7وفقا ألحكاـ المادة ، و عاـ القيـ المشتركةفي إطار  .40

دارة الشؤوف السياسية  عقد كؿ مف المجمس، المجمس مفوضية االتحاد األفريقي لوا 
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ىيكؿ بشأف ضماف قدر أكبر مف التآزر بيف جمسة تشاورية المعنية األخرى واألطراؼ 
 8 في بانجوؿ، غامبيا، في الفترة مفالحكـ األفريقى وىيكؿ السمـ واألمف األفريقي 

فرصة لتبادؿ وجيات النظر حوؿ القضايا الالجمسة أتاحت . 2012سبتمبر  10الى 
أساس عمؿ االتحاد األفريقي في مجاؿ المتعمقة بالحكـ وحقوؽ اإلنساف، والتي تشكؿ 

 اعات وبناء السالـ في أفريقيا.نز منع نشوب ال
 
 2012نوفمبر  16-15، ياوندي، المجمس مؿورشة تقييـ طرائؽ ع (3)
 

عممو في ياوندي، الكاميروف، في طرائؽ لمراجعة المجمس ورشة تقييـ  عقد .41
ورشة استنتاجات ت الورشة عمى خمفية . وعقد2012نوفمبر  16الى  15الفترة مف 

لممرة ت بدورىا و ي أنشأتالو ، فى داكار 2007التقييـ التى كانت قد عقدت فى يوليو 
وسعت ورشة تقييـ ياوندى بشكؿ أساسى الى مراجعة . طرائؽ عمؿ المجمساألولى، 
الناشئة، وذلؾ األخرى النظر في القضايا والى  اكارورشة دتنفيذ استنتاجات وضع 

 زيادة فعاليتو.و مجمس ال عمؿطرائؽ بيدؼ تحسيف 
 
 النظر فى المسائل المواضيعية ( د)
 

 مسائؿ المواضيعية الخمسالمجمس فى  خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير، نظر .42
  المتصمة بتعزيز األمف والسمـ واالستقرار في أفريقيا.التالية 

 
اإلنسانية ة لجمسة المفتوحة بشأف بناء القدرات مف أجؿ استجابة فعالة لمساعدا (1)

 والكوارث في أفريقيا
الذى عقد فى  333المجمس اجتماعو الػ كرس ،خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير .43
لقضية بناء القدرات لالستجابة الفعالة لممساعدة اإلنسانية  2012سبتمبر  14

 والكوارث في أفريقيا.
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 إحاطة مقدمة مف المجنة الدولية لمصميب األحمر (2)
 
إحاطة المجمس  ، تمقى2012أكتوبر  18الذى عقد فى  338الػ في اجتماعو .44

أنشطتيا والتحديات المتعمقة بالسمـ واألمف حوؿ  لمصميب األحمر مف المجنة الدولية
عميو، اعات. سانية في حاالت األزمات والنز في أفريقيا مف منظور تقديـ المساعدة اإلن

 مجمس:ال
 

، تنزاعااإلنساني في البمداف التي تشيد وضع الحظ بقمؽ تدىور ال -
 خاصة في شماؿ مالي وشرؽ جميورية الكونغو الديمقراطية، و

حث الدوؿ األعضاء التي لـ تفعؿ ذلؾ بعد أف توقع وتصدؽ عمى  -
ذات الصمة االتحاد األفريقى  البروتوكوؿ، واالمتثاؿ بدقة لجميع صكوؾ

 عزز القانوف الدولي اإلنساني.تالتي 
 
 قيامنع ومكافحة اإلرىاب والتطرؼ العنيؼ في أفري (3)
 
المجمس فى  ، نظر2012نوفمبر  13فى الذي عقد  341الػفي اجتماعو  .45

في المجمس، اإلرىاب والتطرؼ العنيؼ في أفريقيا. الفموضية حوؿ تقرير رئيس 
 في تمؾ المناسبة: هالبياف الذي اعتمد

 
االتحاد األفريقي في تعزيز إطار مكافحة مفوضية أثنى عمى جيود  -

فعاؿ، بما في ذلؾ مف ال عضاء في تنفيذهاإلرىاب ومساعدة الدوؿ األ
وأثنى كذلؾ المفوضية خالؿ بعثات تقييـ االحتياجات ودعـ بناء القدرات. 

 مع الشركاء الدولييف لحشد الدعـ لمدوؿ األعضاءعمى حوارىا المتواصؿ 
في تعزيز تنسيؽ الجيود الدولية لمنع اإلرىاب ومف أجؿ المساىمة 

 ومكافحتو؛
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كثيؼ الجيود المبذولة نحو وضع مذكرة االعتقاؿ تمف المفوضية  طمب -
استراتيجيات  األفريقية، واالستمرار في دعـ الدوؿ األعضاء في اعتماد

ومعالجة إلرىاب ـ لمتصدى لتعزيز قدراتيو  شاممة لمكافحة اإلرىاب
برامج التعميـ و خالؿ  فم، بما في ذلؾ األوضاع التي تفضي إلى انتشاره

عادة التأىيؿالوقاية مف التطرؼ واال  ؛رشاد وا 
 

التى وثيقة الالفرعية حوؿ اإلرىاب عمى أساس المجمس  قرر تفعيؿ لجنة -
والتى قدمتيا ، ياظائفتيا وو واليتوضح الجوانب المتعمقة بتكوينيا و 

 20الذي عقد في  311الػ اجتماعوفييا المجمس خالؿ  ونظرالمفوضية 
 .2012فبراير 

 
 والتنمية ـ واألمفالمفتوحة حوؿ السم جمسةال (4)
 

تمقى المجمس احاطة  2012نوفمبر  21الذي عقد في  342الػفي اجتماعو  .46
عميو، والتنمية في أفريقيا. مف قبؿ ىيئة األمـ المتحدة لممرأة حوؿ السمـ واألمف 

 مجمس:ال
 

ساني في جميع جيود التنمية شدد عمى ضرورة تعميـ مراعاة المنظور الجن -
األمـ المتحدة لممرأة في دور ىيئة ب رحبو ـ واألمف في القارة. والسم

الفئات االجتماعية ـ مف التصدي لمحنة النساء واألطفاؿ والشباب وغيرى
االتحاد سياسات و الضعيفة، وشدد عمى ضرورة التنفيذ الكامؿ لصكوؾ 

 المتعمقة بالمرأة والطفؿ، واالفريقي 
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منظمة الوحدة و لمتنظيـ الناجح لمذكرى الخمسينية لتطمععبر عف  -
فرصة مف شأنيا أف تعزز جوىر بإعتبارىا ألفريقية/االتحاد األفريقي ا

 ـ واألمف والتنمية.ريقية مف حيث الحكـ الرشيد والسمالنيضة األف
 
 العدالة الدوليةحوؿ الجمسة المفتوحة  (5)
 

، 2012ديسمبر  12في الذى عقد  347الػاجتماعو تمقى المجمس، خالؿ  .47
، ونائب س االتحاد الدولي لحقوؽ اإلنسافئيمف قبؿ ر إحاطة عف العدالة الدولية 
 مجمس:عميو، المجموعة لوتس.  -المنظمة الحقوقية رئيس االتحاد الدولي ورئيس

مكافحة اإلفالت مف العقاب، وشدد عمى بلتزاـ االتحاد االفريقي اكرر  -
، وكذلؾ أىمية العدالة الدولية واالنتقالية في تعزيز السمـ واألمف في أفريقيا

في سياؽ البحث عف وذلؾ ، ماف أنيا تعزز بعضيا بعضاضرورة ض
ىشاشة عمميات السالـ والمصالحة ضوء  حموؿ لألزمات والصراعات في

 في القارة، و
 

حماية حقوؽ اإلنساف تقع عمى عاتؽ لأف المسؤولية الرئيسية عمى أكد  -
 الدوؿ األعضاء؛

 
ة لحقوؽ األفريقيمفوضية ضرورة وجود عالقة عمؿ وثيقة مع الشدد عمى  -

 والمحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب. الشعوبو  اإلنساف
 
عادة اإلعمار فى مرحمة ما بعد النزاع فى أفريقيا (6)  جيود التنمية وا 

فى ، 2013يناير  16 الذي عقد 352الػاجتماعو نظر المجمس، خالؿ  .48
عادة اإلعمارالتنمية و حوؿ جيود المفوضية التقرير المرحمي األوؿ لرئيس  فى مرحمة  ا 

 :عميو، المجمسعد النزاعات في أفريقيا. ما ب
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الى اعتماد  إطالؽ مبادرة التضامف األفريقي ودعا الدوؿ األعضاءبرحب  -

 ؛ياكامؿ ودعمالمبادرة بشكؿ 
 

اتخاذ عمى  القارة لدييا القدرة الالزمةقيادات مف  شدد عمى أىمية تعزيز -
عادة اإلبرامج التنمية و  مبادرات نحو تنفيذ فى مرحمة ما بعد عمار ا 

 النزاعات؛
تنظيـ مؤتمر نحو حث جميع الدوؿ األعضاء عمى تقديـ الدعـ الكامؿ  -

 ، و2013التضامف األفريقي المزمع عقده في النصؼ الثاني مف عاـ 
 

عادة اإلعمار فى مرحمة ما بعد  دعا إلى مراجعة منتظمة لتنفيذ - التنمية وا 
 يدؼ رصد التقدـ المحرز.النزاعات ب

 
 أنشطة األجهزة الفرعية لممجمس ( هـ)
 

 ءىيئة الحكما
 
فى دعـ ، المجمس بروتوكوؿ مف 11لممادة  وفقاً يتمثؿ تكميؼ ىيئة الحكماء،  .49

وذلؾ في مجاؿ منع نشوب الصراعات، خاصة ، و مفوضيةرئيس الو جيود المجمس 
 . في ىذا الصدد، وعمال بقراراتالييئة نفسيا ا أو بمبادرة مفمييبناء عمى طمب

 2012سبتمبر  29الى  25فى الفترة مف  ،ىيئة الحكماءاضطمعت ، مؤتمرال
. وذلؾ 2012ديسمبر  7وبالشراكة مع اإليكواس، ببعثة الى غانا سبقت انتخابات 
أكتوبر  5سبتمبر إلى  30باإلضافة الى بعثة أخرى الى سيراليوف فى الفترة مف 

السممى والحر تنظيـ الييؿ مساعدة تسالبعثتيف  . وكاف اليدؼ الرئيسي مف2012
مشاورات مع جميع أصحاب المصمحة والنزيو لالنتخابات. وذلؾ مف خالؿ اجراء 
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 ىيئة الحكماءاضطمعت ، عالوة عمى ذلؾ. يةأزمة انتخابنشوء لمتخفيؼ مف خطر 
وبالعمؿ مع اإليغاد لجنة حكماء السوؽ المشتركة لشرؽ وجنوب أفريقيا )الكوميسا(، و 

 16الى كينيا فى الفترة مف تقييـ ببعثة الفريقي لمشؤوف السياسية، ومفوض االتحاد ا
 .2013مارس  4انتخابات سبقت ، 2013يناير  23الى 

 
الموقعة فى ـ واألمف في مجاؿ السمتفاىـ المذكرة بعالوة عمى ذلؾ، وعمال  .50

واآلليات  بيف االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية 2008عاـ 
نشوب مجيود فيما بينيا في مجاالت منع أكبر ل تعاوف وتنسيؽية، والداعية الى االقميم

عادة اإلعمار والوساطة،  دارتيا وا  روشة التقييـ يئة الحكماء في شاركت ىالنزاعات وا 
 20الى  19في الفترة مف  في أوغنداالتى اقيمت  لمجنة حكماء الكوميساة السنوي

تبادؿ وجيات النظر حوؿ منع نشوب لت الورشة فرصة . وأتاح2012نوفمبر 
 الصراعات والقضايا ذات الصمة.

 
 المجمس فى أنشطة السمم واألمن األخرى مشاركة ( و)
 
بشأف تعزيز القتييـ الثالثة لممثمى االتحاد األفريقى ومبعوثييا الخاصيف  ورشة (1)

 ـ واالستقرار في أفريقيااألمف والسم
 

ورشة القتييـ  مبيا، في، سفير غا2012نوفمر لشير المجمس  رئيسشارؾ  .51
الثالثة لممثمى االتحاد األفريقى ومبعوثييا الخاصيف بشأف تعزيز األمف والسمـ 

 6الى  5فى الفترة مف  ، مصر،، والتى عقدت فى القاىرةواالستقرار في أفريقيا
قادـ: في العقد المشيد السمـ واألمف األفريقى "تحويؿ تحت شعار ، 2012نوفمبر 

تجارب االتحاد االفريقي التأمؿ فى )أ( : ىو التقييـ ىدؼ ورشة كافو . تقييـ والفرص"ال
)ب( دراسة االتجاىات الحالية والناشئة  ؛في تحقيؽ رؤيتو وأىدافومنذ تأسيسو 

ىيكؿ السمـ واألمف  )ج( استعراض النيج نحو تفعيؿ ؛في القارة ومصراع ودينامياتل
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، بما في ذلؾ صنع السالـعراض )د( است ذات الصمة؛ والفرص والتحدياتاألفريقى 
دارة الصراع التي يضطمع بيا  الوساطة جيود ( استخالص ػ)ى ؛االتحاد االفريقيوا 

واتاحت ورشة التقييـ،  .مف عمميات االتحاد األفريقى السابقة لدعـ السالـالدروس 
الستعراض،  فرصة لممشاركيفالعاشرة لالتحاد األفريقى، ال التي تزامنت مع الذكرى

في السمـ واألمف والتنمية  التي تحققت في مجاؿ اإلنجازاتة متضافرة وشاممة، بصور 
 أفريقيا والتحديات المقبمة.

 
تشاورى حوؿ القوة الدولية المحايدة وآلية التحقؽ المشتركة االجتماع ال (2)

 الموسعة
 

، سفير جميورية غينيا، في 2012لشير ديسمبر المجمس  رئيسشارؾ  .52
عقد في مقر االتحاد االفريقي في أديس أبابا في الفترة مف  االجتماع التشاوري الذي

في شرقي ستجرى الترتيبات األمنية التي  حوؿ، 2012ديسمبر  28الى  27
تمؾ ىى القوة الدولية المحايدة وآلية التحقؽ المشتركة جميورية الكونغو الديمقراطية، و 

شرقي جميورية  المجمس حوؿ الوضع فى بيافب عقد االجتماع عمالً و . الموسعة
 10في  في أديس أبابا الذى عقد 346الكونغو الديمقراطية الذى اعتمده اإلجتماع الػ

اتخاذ الخطوات الالزمة . وكاف االجتماع قد طمب مف المفوضية 2012ديسمبر 
لتيسير تعبئة الدعـ الالـز إلنشاء ونشر  رعاية االتحاد األفريقيمشاورات بعقد لتيسير 
 .ولية المحايدة وآلية التحقؽ المشتركة الموسعة بالكامؿالقوة الد وتفعيؿ

 
حوؿ القوة الدولية المحايدة وآلية التحقؽ المشتركة الموسعة  االجتماع الوزاري (3)

 جميورية الكونغو الديمقراطيةى شرقل
جتماع االفي جميورية كينيا، ، 2013شير يناير المجمس ل رئيس شارؾ .53
ة وآلية التحقؽ المشتركة الموسعة لشرقى جميورية حوؿ القوة الدولية المحايد وزاريال

االجتماع عقد . و 2013يناير  8في  الذي عقد في أديس أباباو ، الكونغو الديمقراطية
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ى الترتيبات األمنية لشرقحوؿ تفعيؿ متابعة لتوصيات االجتماع التشاوري فى 
 28الى  27مف  في أديس أبابابدوره  الذي عقدو جميورية الكونغو الديمقراطية، 

 .2012ديسمبر 
 

 وضع السمم واألمن خامسًا.
 
كما . األوضاع عمى أرض الواقععف مختمؼ تحديث الفقرات التالية تقدـ  .54

ـ بالجيود الرامية إلى تعزيز السم يغطي عددا مف المسائؿ المواضيعية ذات الصمة
 واألمف واالستقرار في القارة.

 
 األوضاع عمى أرض الواقع .1
 
 مدغشقر ( أ
 

لمسادؾ بغرض  جيود تنفيذ خارطة الطريؽبتواصؿ فترة قيد النظر تميزت ال .55
وتجدر اإلشارة الى التقدـ الكبير الذى وسيمة لمخروج مف األزمة في مدغشقر. ايجاد 

إنشاء والذى يظيره  2010سبتمبر  17في  منذ توقيع خارطة الطريؽتـ احرازه 
 االنتقالية، ورئيس وزراءالمرحمة المؤسسات االنتقالية الرئيسية، وال سيما رئيس 

االنتخابية الوطنية والمجنة المجمس األعمى االنتقالي، و المؤتمر االنتقالي، و ، توافقى
اإلطار االنتخابي والعفو، بما ب، واعتماد القوانيف الرئيسية المتعمقة االنتقالية المستقمة

وتنظيـ  الخاصة، وانتخاب أعضاء المحكمة االنتخابية،العفو  في ذلؾ إنشاء لجنة
االنتخابية  2013-2012االنتخابي، والتوقيع عمى مشروع دعـ دورة التعداد  حممة

ذات الصمة. المؤسسة الوحيدة  التمويؿتوقيع اتفاقيات في مدغشقر، فضال عف 
ىى مجمس مدغشقر الوطنى بعد تنشأ المنصوص عمييا في خارطة الطريؽ التي لـ 
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وا بعد عمى خالفاتيـ المتعمقة ة لـ يتغمبأصحاب المصمحألف ظرًا ن ، وذلؾممصالحةل
 بتعييف أعضاء ىذه المؤسسة.

 
تجدر اإلشارة إلى و مف خارطة الطريؽ. معمقة جوانب التزاؿ ىنالؾ ومع ذلؾ،  .56
عممية لمتوافقية الشاممة و المحايدة و الطبيعة البعمقة رطة الطريؽ المتاأحكاـ خ أف

لجميع منح العفو والعودة غير المشروطة االنتقالية، وبناء الثقة والمصالحة الوطنية، و 
مارؾ رافالومانانا، ال يزاؿ  األسبؽ لمبالد، بما في ذلؾ الرئيسالمنفييف السياسييف 

 يتعيف تنفيذىا.
 

األمر الذى وبالمثؿ، فإف العممية االنتخابية تواجو مشاكؿ لوجستية ومالية،  .57
زانية المطموبة لتنظيـ عمى الجدوؿ الزمني لالنتخابات. الميًا سمبيؤثر يمكف أف 
الجراء الموعد المقرر مف أشير قميمة قبيؿ مميوف دوالر. و  71بمغت االنتخابات 

 قانوف الماليالمف قبؿ شركاء مدغشقر. فقط  مميوف دوالر 35بػالنتخابات، تـ التعيد ا
فى حتى لذا فانو، و مميوف دوالر لمعممية االنتخابية.  27خصص مبمغ ي 2013لعاـ 
مالييف  3يتبقى مبمغ  ،األمر الذى لـ يحدث بعدجميع التعيدات الحالية،  تأكيدحاؿ 

. وينبغي أيضا 2014مميوف دوالر لعاـ  5.3و  2013دوالر يتعيف تعبئتيا لعاـ 
ي ذتعداد االنتخابي، الفإف اللنقص الموارد الموجستية والمالية، و نظرًا أنالتشديد عمى 

في غضوف شير واحد، لـ استكمالو  مقرروكاف مف ال 2012أكتوبر مطمع بدأ في 
 كتمؿ بعد.ي

 
في دار  تي عقدتالسادؾ، لم ةاالستثنائينظرت القمة وفي ىذا السياؽ،  .58

وفى جممة في مدغشقر. وضع في ال، 2012ديسمبر  8الى  7مف  السالـ بتنزانيا
تنفيذ خارطة ييف عمى مدغشقر السياسية الأصحاب المصمحة ت القمة أمور أخرى، حث

حثت الجيات المعنية عمى احتراـ الجدوؿ الزمني و يؽ بالكامؿ نصا وروحا. الطر 
مارؾ سبؽ مرئيس االلبشأف العودة غير المشروطة ا قرارى توكرر  االنتخابي
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والسيد أيضا الحاجة إلى إقناع السيد رافالومانانا وشددت القمة . لمبالد رافالومانانا
 لقادمة.راجولينا عدـ الترشح لالنتخابات الرئاسية ا

 
، 2012ديسمبر  10، أعمف السيد رافالومانانا، في قمة السادؾتنفيذا لقرارات  .59

 .كذلؾ عدـ ترشحو السيد راجوليناوأعمف في االنتخابات الرئاسية القادمة. عدـ ترشحو 
 

صعوبة  يضاعؼ تزايد انعداـ األمف في جنوب البالد مفوعالوة عمى ذلؾ،  .60
النقطة بلتي تؤثر عمى مدغشقر. وفيما يتعمؽ الظروؼ االجتماعية واالقتصادية ا

 ،والقوات الخاصة -لصوص الماشية  –الداىالوس  االشتباكات بيفيرد أف ، السابقة
تيدؼ إلى استعادة القانوف والنظاـ، التى " تاندروكا التي تعمؿ في إطار "عمميةو 

الشير  ؽفتاو انتياكات خطيرة لحقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساني الدولي. تشوبيا 
 مع السمطات مدغشقرحوؿ الفرع المحمي لمجموعة االتصاؿ الدولية الماضى 

ذات الصمة عمى ضرورة إرساؿ لجنة محايدة إلجراء تحقيؽ في المدغشقرية 
 االنتياكات المزعومة لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني في جنوب البالد.
 

د االفريقي، تمشيا مع مسؤولياتو ، فإنو مف الميـ لالتحاذكره في ضوء ما تقدـ .61
. وفي السادؾ جيوده لدعـ وساطةأف يكثؼ ، ـ واألمف األفريقىىيكؿ السم بموجب

مجموعة االتصاؿ الدولية الفرع المحمي لالمجمس و  ىذا اإلطار، يتعيف عمى كؿ مف
حؿ األزمة في لالسراع بتدابير مناسبة اعتماد جتماع والنظر في حوؿ مدغشقر اال

 مدغشقر.
 
 جزر القمر ( ب
 

خالؿ السنوات التى تـ تحقيقيا  اإلنجازاتفى جزر القمر، يتواصؿ تعزيز  .62
األزمة االنفصالية والمؤسسية التى تمت  المصالحة وبناء السالـ في عممية الماضية
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األرخبيؿ. في ىذا الصدد، ينبغي اإلشارة إلى تحسف العالقات واجيت التي المزدوجة 
كبار  مستقمة، فضال عف تعييفالؤوليف التنفيذييف لمجزر بيف الحكومة المركزية والمس

 . وبالمثؿ،ىامة ةيمناصب حكوم فى، 2012أكتوبر  11في  ،المعارضةي مسؤولي
جزر األمر الذى مكف  سجمت نتائج مشجعة فيما يتعمؽ بإصالحات االقتصاد الكمي،

بالديوف  لمثقمةا البمداف الفقيرة مبادرةمف بموغ نقطة اتخاذ القرار فى اطار  القمر
 مميوف دوالر. 176لتصؿ قيمتيا إلى   ديونيا الخارجيةلوالحصوؿ عمى تخفيض 

اغتياؿ ضابط كبير ، فاف المؤتمر وكما ورد في التقارير السابقة المقدمة إلى .63
، واالتيامات التي صدرت في ىذا الصدد ضد 2010مايو فى مف جزيرة أنجواف 

الذى ينحدر ، و ساليمو يش الوطني القمري، أميرفي الجاألسبؽ ألركاف الدفاع  رئيسال
، بما في ذلؾ عمى الصعيد الطائفي. ادى الى تصاعد التوترغراندي جزر القمر، مف 
. وفي والمتيموف األخروفالجنراؿ ساليمو  محكمة الجناياتبرأت ، نوفمبر 2في و 

السمطة احاطت الحكومة عممًا بالقرار ودعت  ،2012نوفمبر  3بياف صدر في 
رئيس تقدـ  . وفي ىذا الصدد،القمرية لمتابعة التحقيقات والكشؼ عف الجناة القضائية

استجابة لذلؾ، االتحاد االفريقي. و طالبًا عوف  مفوضيةالرئيس الى  اتحاد جزر القمر
إيفاد بعثة تقييـ مشتركة إلى جزر القمر، القمرية عمى السمطات  اقترحت المفوضية

األمـ المتحدة واالتحاد األوروبي ، كؿ مف تحاد األفريقيالستتضمف، باالضافة ل والتي
مف البعثة والغرض وجامعة الدوؿ العربية.  والبنؾ الدولي والمنظمة الدولية لمفرانكفونية

ىو تقييـ عممية تحقيؽ االستقرار والمصالحة في جزر القمر، وتقديـ توصيات بشأف 
لمجيود التي تبذليا  القمر دعماً  شركاء في جزرقد يتخذىا  التدابير اإلضافية التي

تعمؿ المفوضية عمى اتخاذ باالتفاؽ مع حكومة جزر القمر، و السمطات القمرية. 
مساعدة جزر القمر لمتصدي لمتحديات فى الخطوات الالزمة لتعبئة المجتمع الدولي 

 المطروحة.
 

ؽ وتتعميتعيف التصدي ليا. التزاؿ ىناؾ العديد مف التحديات التى ، وبالفعؿ .64
بعد ذلؾ التزاؿ قيد التداوؿ في جزيرة أنجواف، و التى عممية جمع األسمحة تمؾ خاصة ب
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إصالح قطاع باإلضافة الى ، 2008مارس  25عسكري الذي وقع في التدخؿ ال
 .عمى تقديـ الدعـ فريقيحيث يعمؿ االتحاد األ، والدفاع األمف

 
الجيود الجارية متابعة عمى في تشجيع السمطات القمرية المؤتمر  رغبيقد  .65
، نظرا لمحاجة إلى دعـ دولي مستمر لتعزيز اإلنجازات التي يرغبقد كما . حالياً 

ىا في مؤتمر و تعيدات التي قطعلموفاء بالر نداءه لمشركاء الدولييف يتكر فى تحققت، 
 .2010المانحيف الذي عقد في الدوحة في مارس 

 
 الصومال ( ج
 

دخمت البالد فقد في الصوماؿ. تقدـ ىائؿ بتميزت الفترة قيد االستعراض  .66
تـ انتخاب الرئيس الجديد مف قبؿ البرلماف مرحمة توزيع سياسى جديد عندما 

عممية ديمقراطية ذات  خالؿحيث تـ ذلؾ مف  ،2012فى سبتمبر  االتحادى الجديد
، وبشكؿ دستورى، تـ انياء ثماف سنوات مف بالتاليمع كونيا شاقة. مصداقية، 

في عاـ الميثاؽ االتحادى االنتقالي  اعتمادبأنشئت كانت قد  التيو ية الترتيبات االنتقال
الرئيس وقد تـ تنصيب . 2008أغسطس التكميمية فى ، وعممية جيبوتي 2004

قاـ  ،عقب ذلؾ. 2012سبتمبر  16بتاريخ  في مقديشورسميا محمود حسف شيخ 
 ،لحة الوطنيةاألمف والمصاى: حكومتو، وىل( 6)بتحديد األولويات الممحة الستة 

عف  دارة المالية العامة، والتنمية االقتصادية، فضالً اإلالخدمات االجتماعية، و وفير وت
وسيواصؿ  إلى جماعات المعارضة المسمحةأنو سوؼ يمد يده أكد كما العدالة. 

 ح عبدي فرحيرشقاـ الرئيس بت، 2012أكتوبر  6أرض الصوماؿ. في الحوار مع 
نوفمبر  13في و رئيس الوزراء ومجمسقر البرلماف وأراء، لموز  " رئيساً سعيد"شردوف 
مف الخطوات في تنفيذ  . ومنذ ذلؾ الحيف، اتخذت السمطات الصومالية عدداً 2012

 .تـ تحديدىااألولويات التي 
 



ASSEMBLY/AU/3 (XX) 

Page 39 

 

خطة استراتيجية لمدة  البرلماف االتحادي واعتمداستكمؿ ، 2012في نوفمبر  .67
 لجنة برلمانية (15خمسة عشر ) كما أنشأ عممو.لالموائح الداخمية سنوات تشمؿ  4

 . وعالوة عمى ذلؾ، حدد البرلماف أحد عشرئيا ونواب رؤسائيا وامنائيارؤساوانتخب 
كما عمؿ . فاعمة يدؼ إلى تعزيز قدرتو، بما في ذلؾ إنشاء أمانةيمشروعا ( 11)

ر ديسمب 13. في الحكومةعت عميو اطمي ذوالة عماؿ التشريعياألجدوؿ عمى تحديد 
وأعضاء البرلماف وممثمى المجتمع  رئيسال، بالتشاور مع عي ف رئيس الوزراء، 2012
 .ائب وزير، خمسة وزراء دولة وعشريف نالمدنى

 
خطوات ممموسة لتنشيط أو إنشاء عمى اتخاذ الحكومة الجديدة تعمؿ  .68

 قيادة الالزمة إلدارتيا. بناء عمى ذلؾ، يجري إعادة ىيكمةالمؤسسات الحكـ وتعييف 
دارة المؤسسات المالية وفقا ل الست التى اعتمدتيا الركائز ذات  سياسةمقيادة وا 

بدأت الحكومة في العمؿ كما عممية مماثمة جارية لمؤسسات أخرى. وىناؾ الحكومة. 
 في جنوب وسط الصوماؿ.القائمة مع اإلدارات اإلقميمية المؤقتة 

 
ب وسط الصوماؿ في لتحقيؽ استقرار جنو اجتمعت لجنة اإليغاد المشتركة  .69

تنص عمى  . واعتمد االجتماع مذكرة تفاىـ2012ديسمبر  6بتاريخ  أديس أبابا
ثيوبيا( لتشمؿ فى البدء جوباالند  تنضمتمجنة )التي العضوية توسيع نطاؽ  وكينيا وا 

 المجنة.ستترأس  والتي يةالحكومة االتحادية الصومال
 

متواصمة لقوات األمف الوضع األمني وذلؾ بفضؿ الجيود التحسف  واصؿت .70
عممت قوات األمف  . خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير،األميسـوو ية الوطني الصومال

 وحدات شرطةوتمعب . تيـتوسيع نطاؽ سيطر الوطني الصومالية واألميسـو عمى 
الى  ةيالشرطتتراوح مف الخدمات دورا ىاما، ية قوات الشرطة الصومالاألميسوـ و 

ضباط  أفراديعمؿ مف جانبيـ، و مقديشو. ف وبسط األمف فى مواطنيثقة ال استعادة
عمى و . ة الصوماليةطر لنظرائيـ مف قوات الشقديـ المشورة الشرطة عمى تدريب وت
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العمميات المشتركة لقوات األمف الوطني الصومالية واألميسـو حققت  الرغـ مف أف
جماعة تمؾ الإال أف ، بدرجة كبيرة مكاسب أمنية ممموسة وأضعفت حركة الشباب

 .تسديد ضربات عمىتمتمؾ القدرة متطرفة ال تزاؿ تشكؿ تيديدا خطيرا و ال
 

(، الذي اكتمؿ بيمتوينى) 4في القطاع ة جيبوتيالموحدات لمع النشر الكامؿ  .71
وتتألؼ . 170709النظامية  ميسـواألقوة بمغ قواـ ، 2012في نياية شير نوفمبر 

جندى مف  40652، وجندي مف جيبوتي 960جندي مف بوروندي،  50432القوة مف 
ية البالغ عددىا سيراليونالالكتيبة ويتوقع نشر مف أوغندا. جندى  60223 كينيا، و

كينيا مساىمتيا بنسبة كتيبة ىا ستخفض ، وبعد2013في فبراير ومارس  850
الدوؿ مختمؼ مف مف أفراد ضباط الشرطة  81و  ط أركافابض 81ويوجد واحدة. 

وحدتيف مف الشرطة مف نيجيريا وأوغندا تتضمف كؿ منيما  فاألعضاء، فضال ع
، تـ تعييف ممثؿ خاص جديد لمصوماؿ ورئيس 2012نوفمبر  1. في عنصر 140

 ف تشاد.الذى ينحدر م في شخص السفير صالح محمد النضيؼلألميسـو 
 

)المدنييف األميسـو  عناصراضطمعت خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير،  .72
وشممت تمؾ . يةلصومالالدعـ الحكومة االتحادية بعدة أنشطة ( والشرطة والجيش

دارة المقاتميف  االستقرار والحكـ في المناطؽ المحررة، والقضايا الجنسانية، وا 
الخدمة قوات األمف الوطني الصومالية، وبناء قدرات قطاع ، ودعـ المستسمميف

 .يةالمدنية الصومال
 

إجراء المفوضية الكامؿ لقرار و دعم 337الػاجتماعو ب المجمس خالؿ أعر  .73
التى  وتنفيذ واليتيا، وذلؾ بيدؼ تحديد أفضؿ السبؿلألميسـو  استعراض استراتيجي

مساىمتيا في تحقيؽ االستقرار في الصوماؿ. يمكف لمبعثة مف خالليا أف تزيد مف 
التقدـ الميـ المحرز في الصوماؿ خالؿ عمى خمفية وجاء قرار اجراء االستعراض 

الماضية عمى الصعيديف السياسى واألمنى. عميو، فاف ىناؾ ضرورة لتعديؿ  األشير
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، 2012في ديسمبر  تي أطمقتعممية االستعراض، الت . واختتماألميسوـ عمميات
 مجمس األمف.لممجمس ومف ثـ ل. وستقدـ نتائجو 2013في منتصؼ يناير 

 
صوماؿ، بالتقدـ اليائؿ الذي أحرز في الفى الترحيب المؤتمر  رغبيقد  .74

ومواصمة إيالء  الصومالييف لإلنجازات المسجمة، وتشجيعيـ عمى الثباتواالشادة ب
تطمبًا تكوف أكثر سأف المياـ المقبمة حيث اعتبار آخر،  كؿمصمحة بمدىـ فوؽ 

النشط عمى مواصمة عممو حث المجتمع الدولي فى المؤتمر أيضًا رغب يقد و تعقيدا. و 
يا السمطات تـ عمى أساس األولويات التي حددالصوماؿ وتقديـ الدعـ الالز مع 

قوات األمف  إعادة ىيكمة وتمكيفأيضًا ىذا الدعـ يشمؿ يجب أف و . يةالصومال
رواتب والمعدات واألسمحة ال، بما في ذلؾ مف خالؿ توفير الوطني الصومالية

ت االشادة بقوات األميسوـ والدوؿ المساىمة بقوا فى المؤتمررغب يقد كما والذخائر. 
ولمتضحياتيـ  الشرطة وكذلؾ اثيوبيا، لمساىمتيـ البارزة فى تحسيف الوضع األمني

 الكبيرة فى ىذا الصدد، حيث أنيـ يستحقوف ىذه االشادة بجدارة. 
 

 السودان د( 
 
 حكومة) الوثيقة( ، وىـ تحديدا  دارفور لمسالـ في الدوحة أطراؼ وثيقةاف  .75

تـ   .االتفاؽ أحكاـ جيودا لتنفيذمتاف بذلتا ، وال والعدالة التحريرحركة و   السوداف
الوثيقة بينما  المنصوص عمييا في إنشاء المؤسسات، ال سيما في بعض التقدـ أحرز

بوقؼ  وخاصة فيما يتعمؽ، التأخيربعض  عمى الرغـ مف ذلؾ عممية التنفيذشيدت 
 وضع الممسات األخيرة في في بسبب صعوباتالترتيبات األمنية إطالؽ النار و 

الذي تـ عمى خارطة الطريؽ  االتفاؽ. اف  حركة التحرير والعدالةقوات  التحقؽ مف
لمجنة  في االجتماع األخيرحركة التحرير والعدالة و  حكومة السوداف بيف التوصؿ إليو

 تحقيقيا قريبا. في  األمؿ يزيد مف المشتركة
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 القتاؿ دثحوا، وتزايدت لقمؽا تدىورا يثير الوضع، شيد عمى الصعيد االمني .76
 اليجمات عمى القوات تجدد وشممت ايضاالحركات المسمحة و  بيف القوات الحكومية

المصوصية، وكذلؾ اإلجرامية و ايضا العمميات  استمرت)يوناميد(.  المختمطة
القوات الحكومية بؿ و  الحركات المسمحة بيف القتاؿ ازداد .بيف القبائؿ  الصراعات

بيف ، والنزاعات بيف القبائؿ المنافسات مع تتشابؾ أصبحت في اآلونة األخيرة
ىذا  وقد أدى الذىب. إنتاجمناطؽ  السيطرة عمى والتنافس عمىالرعاة، المزارعيف و 

 أيضا أثر وكاف لو .في دارفورالتشريد وزيادة  كبيرة مدنية إلى وقوع خسائر الوضع
 .يالعامميف في المجاؿ اإلنسان وأمف وصوؿ المساعدات اإلنسانية فيسمبي 

 
، بما في ذلؾ التي تواجييا بعثة بوناميد التحديات التشغيمية عمى الرغـ مف .77

التحركات ، والقيود المفروضة عمى عناصر مجيولة اليوية اليجمات التي تشنيا
 في جيودىا الرامية إلى لـ تيدأفراد البعثة اال انيا التأشيرات أل في إصدارالتأخير و 

 دوف المساس الجارية، متضرريف مف أعماؿ العنؼال ومساعدة أولئؾ حماية المدنييف
 استراتيجياتيا يوناميد مف وقد عدلت .مواطنييا لحماية السوداف بمسؤولية حكومة

فضال  خطر وشيؾ حماية األشخاص مف ىـ فيتأخذ في االعتبار ل المدنييف حمايةل
 إلنذار المبكر.ل البعثة قدرات تعزيز عف

 
حيث  مستمرة. سياسي أكثر شموال تواصؿ يةعممتسييؿ اف الجيود المبذولة ل .78
 الجماعات المسمحة، واحدة مف  العدؿ والمساواة مف حركة عسكري كبير جناح وقع

افقت بناء عميو عمى السودانية و  مع الحكومة، اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار الرئيسية
ؿ تدعـ بشك يوناميد( استئناؼ المفاوضات في اطار الوثيقة. اف القوات المختمطة )

 كما تـ .في دارفور أكثر شموال عممية سياسية مف أجؿوثيقة السالـ  تنفيذ نشط
العسكرية  االعماؿبوقؼ  إقناعيـ بيدؼاالخرى  مع الحركات اتصاالت تأسيس

 االنضماـ لمعممية السياسية.و 
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 لتقديـ تبرعات دعواتصدرت و  دارفور صندوؽ العادة إعمار تـ اقامة .79
في  تقدـ مساىمتيا لـالسودانية  إال أف الحكومة .وؽالصندليذا  اقميمية ودولية

االنكماش  بسبب في وثيقة السالـ وذلؾ عمى النحو المنصوص عميو الصندوؽ
 لعقد، التزاؿ األعماؿ التحضيرية مف ناحية أخرى .البالد العاـ التي تواجو االقتصادي

 .حوؿ دارفور جارية مؤتمر المانحيف
 

 البروفيسورليحؿ محؿ   الخاص المشترؾ مثؿمال بعد تأخر طويؿ، تـ تعييف .80
 بيف االتحاد األفريقي عمى مدى األشير الماضية بعد مشاورات إبراىيـ غمباري. 

قبوليا  السوداف نقمت، مف جية أخرى، السوداف وحكومة، واألمـ المتحدة مف جية
 ارئيس جديدةال مف غانا( ليكوف الممثؿ المشترؾمحمد بف شامبس )تعييف الدكتور ل
 كانت مخصصة لكبير الوسطاءالتي  تمؾتشمؿ ' شامبس السيد مسؤوليات .يوناميدل

 يستحؽ إبراىيـ غمبارياف السيد   .االمـ المتحدةلالتحاد االفريقي و سبؽ الا المشترؾ
 .دارفور لتحقيؽ السالـ في في السعي لمساىمتو البارزة االتحاد االفريقي إشادة

 
زاء ىذه الخمفية .81  اإلسراع إلىوثيقة الدوحة  أطراؼ دعوة قمة فيترغب ال، قد وا 
 لممشاركة الحركات جميع حث مف الميـ أيضا .التزاماتيا مف أجؿ تنفيذ جيودىافي 

عممية السالـ ، لالشامؿ  مف أجؿ التعزيز والمفاوضات الحوار السياسي في مجددا
 .المعمقة الموضوعات التسوية السممية لجميع فضال عف

 
 السودان والجنوب عمى السودان االتحاد االفريقي الطريق خارطة تنفيذ هـ( 
 
تواصمت الجيود بشأف الوضع بيف السوداف وجنوب السوداف عمى أساس  .82

 24خارطة الطريؽ التي اعتمدىا مجمس السمـ واألمف في اجتماعو الذي عقد في 
ة وتجدر اإلشارة إلى أف خارطة الطريؽ تتطمب مف األطراؼ السوداني  .2012أبريؿ 

تنفيذ سمسمة مف التدابير ضمف جدوؿ زمني محدد بوضوح لوقؼ األعماؿ العدائية 
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 كامؿ القضايا العالقةعمى  والمفاوضات بيف الدولتيف وبناء الثقةحدة التوتر  وتخفيؼ
لالتحاد االفريقي، وذلؾ في غضوف  الفريؽ التنفيذى الرفيع المستوىاعماؿ  في إطار

 2في  خارطة الطريؽعمى  التابع لالمـ المتحدة وصدؽ مجمس االمف  .أشيرثالثة 
 2 تـ تحديد، ونتيجة لذلؾ .(20462012القرار  مف خالؿ اعتماد ،2012مايو 

شدد مؤتمر االتحاد وقد  .ىذه االلتزامات لالنتياء مف موعدا نيائيا 2012أغسطس 
وجو  وعمىااللتزاـ الكامؿ لألطراؼ  عمى ضرورة،   2012يوليو العادية دورتو خالؿ

 .بموجب خريطة الطريؽ لموفاء بالتزاماتيا السرعة
 

مفاوضات  عقد الفريؽ التنفيذى ،2012 خالؿ الفترة مف مايو إلى أغسطس .83
 أغسطس 3يوـ  .خارطة الطريؽ جوانب تنفيذ جميع تركزت عمى التي مع األطراؼ

 تصديرل السوداف جنوب بموجبو استئناؼيتـ  اتفاؽ إلى وصؿ األطراؼ ،2012
بداء الرأي إل فريؽ مف الخبراء عمى تعييف واتفؽ الطرفاف أيضا .بورسوداف ط عبرالنف

 .المتنازع عمييا عمى الحدود مف القضايا الخمسة عف حالة غير ممزمة حجيةب ولكف
 االتفاقات المبرمةب المجمس رحب ،2012 أغسطس 3يـو  الذي عقد في اجتماعو

سبتمبر  22إلى  خارطة الطريؽ فيذعف تن تقرير لتقديـتمديد الموعد النيائي و 
2012. 

 
رعاية الفريؽ التنفيذى  تحت ،2012 طواؿ شير سبتمبر المفاوضات استمرت .84

 بيف قمة اجتماع الفريؽ التنفيذىرئيس االيجاد عقد إثيوبيا  بدعـ مف لالتحاد االفريقي 
ترة ، في الففي أديس أباباالرئيس سمفا كير ، و  حسف البشير الرئيس السوداني عمر

سمسمة مف  وقع الرئيساف سبتمبر، 27في .  2012 سبتمبر  27الي 23مف 
وضع الرعايا االنتقالية، و الترتيبات المالية والنفط و  الترتيبات األمنية تغطي االتفاقيات
 وغيرىا مف الحدود، والخدمات المصرفية، وقضايا التجارة دولة،في كؿ  المقيميف
مف  بقي اثناف ومع ذلؾ، .التعاوف الشامؿ اتفاؽ فضال عف اقتصادية ، مسائؿ

 تحديدب تتصال ىاتاف المسألتاف  .وجنوب السوداف بيف السوداف المسائؿ المعمقة
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 قدـ الفريؽوقد   .المتنازع عمييا المناطؽ الحدودية حالةقرار و بيي الوضع النيائي أل
 .المسائؿ المعمقة حؿ ىذه توصيات بشأف

 
 ،2012 أكتوبر 24بتاريخ  في اجتماعوس ، وافؽ المجموعمى ىذا األساس  .85
الوضع النيائي  ،بشأف2012 سبتمبر 21االقتراح المقدـ مف الفريؽ التنفيذى في  عمى

، الفريؽ التنفيذي أساس اقتراح طالب األطراؼ لمعمؿ سويا عمىمنطقة أبيي والذى ل
ف في غضو منطقة أبيي الوضع النيائي ل توافؽ في اآلراء بشأف التوصؿ إلى بيدؼ
، فإف في التوصؿ إلى اتفاؽ فشؿ الطرفاف وقرر انو في حاؿ، ستة أسابيع فترة

 عمى الوضع النيائي البيي 2012سبتمبر  21 المجمس سيأيد االفتراح الصادر في
، عمى أنو نيائي و   التابع لألمـ المتحدة في ىذا الشأف مجمس األمفسعى لتأييد ويممـز

االتفاؽ  الفور في تنفيذ األطراؼ عمى مفمجمس السمـ واأل دعا غضوف ذلؾ، في .
لمتوصؿ  مجمس األطراؼال كما دعا  .منطقة أبيي وأمف إلدارة الترتيبات المؤقتةبشأف 

 القضايا الخمسة لتسوية المفاوضات بشأف عممية، في غضوف أسبوعيف، إلى اتفاؽ
 فشؿ في حاؿ وقرر، ،متنازع عمييا مناطؽ حدودية أي وكذلؾ المتنازع عمييا،

مجمس السمـ واألمف، ل قدـ اقتراحاسي الفريؽ التنفيذي، فإف لمتوصؿ إلى اتفاؽ األطراؼ
 األمف تأييد مجمسالسعي لمحصوؿ عمى و  وممـز قرار نيائياألمر الذي سيجعؿ ال

 .التابع لألمـ المتحدة
 

السوداف  حكومة أبريؿ كال مف 24 خارطة طريؽ دعت باإلضافة إلى ذلؾ، .86
 إليجاد إلى الشروع في مفاوضات - الشماؿ حركة- السودافرير الشعبية لتحوالحركة 

 اتفاؽ عمى أساسجنوب كردفاف األزرؽ و  النيؿ منطقتي لمصراع في حؿ سممي
 وتيسيرااليجاد،  مف رئيس، و  الفريؽ التنفيذي بدعـ مف ،2011يونيو  28 اإلطاري

االقتراح  دا إلىاستنا المتضرريف مف الحرب إلى السكاف وصوؿ المساعدات اإلنسانية
جامعة الدوؿ األمـ و ، الواليات المتحدة )االتحاد األفريقي  "الثالثية" الذي قدمو
 ولكفيذه اإلجراءات مواعد نيائي للـ يتـ تحديد   .2012 في شير فبرايرالعربية( 
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اجتمعت االطراؼ عمى مستوي ثنائي   .مدى الحاجة الفورية إليياعمى  أكد المجمس
  .لوجو يمتقيا وجيا ولكنيـ لـ إاليجاديذى لالتحاد االفريقي  ومع رئيس مع الفريؽ التنف

حكومة السوداف و  الحركة الشعبية ) شماؿ(، وقعت عمى التوالي اغسطس 5و  3في 
 في تنفيذىا أي تقدـ ولكف لـ يكف ىناؾ الثالثية، تنفيذ االقتراحاتل مذكرات عمى

 اجتماعو فيز اي تقدـ قاـ المجمس وبناء عمى عدـ احرا  .خالؿ األسابيع التالية
في  المباشرة تبدأ المفاوضات بدعوى األطراؼ الى أف  2012 أكتوبر 24بتاريخ 

 رئيس بدعـ مف ، والتي سيؿ ليا  الفريؽ االفريقي2012نوفمبر  10 موعد ال يتجاوز
إلى السكاف  وصوؿ المساعدات اإلنسانية لتسييؿالمجمس  كما دعا .اإليجاد

 .المتضرريف
 

الفريؽ  رئيس كتب ،2012 أكتوبر 24بياف المجمس بتاريخ متابعة ونتيجة ل .87
تنفيذ  لحثيما عمىكير الرئيس البشير والرئيس  إلى ،2012 نوفمبر 6في  االفريقي

اقتراح الفريؽ  عمى أساسمنطقة أبيي الوضع النيائي ل المؤقت ولبحث أبيي اتفاؽ
 اتفاؽ كال مف مناقشة تنفيذ ة عمىقادر  األطراؼ غير، كانت االفريقي. لكف لألسؼ

وباءت عدة   .فترة ستة أسابيع خالؿمنطقة أبيي الوضع النيائي ل المؤقت أو أبيي
بالفشؿ. كما دعا الفريؽ  أبييعقد اجتماع لمجنة المشتركة لالشراؼ عمى لمحاوالت 
التفاوض  مف عممية ىذه المسألة، لحؿ  مفاوضييـ األطراؼ، مف خالؿ االفريقي

 مف المنطقة المتنازع عمييا عف مدى، وكذلؾ المناطؽ الحدودية المتنازع عمييا بشأف
 .حوؿ ىذه القضايا مواصمة مفاوضاتيمالـ تمتؽ لاألطراؼ ، فإف ومع ذلؾ  .كاكا

، التي ال تزاؿ المنطقتيف النزاع المسمح في في لـ يحرز أي تقدـ، وعالوة عمى ذلؾ
كؿ  مف قبؿاالتيامات المضادة التيامات و ا زيادة فيتشيد تصعيدا، مما يؤدي إلى 

ناشد الفريؽ اف تستمر  وبصورة أعـ، .لوجو وجيا مفاوضات لـ تتـ أي جانب.
تعثر ال سبتمبر اال أف تنفيذ اتفاقات فضال عف، المسائؿ المعمقة بشأف المفاوضات

بيف  المشاركة السياسية أثرت عمى، والتي المنطقتيف لصراع فيا كاف سببو الرئيسي
 .الدولتيف
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ديسمبر  14في    349 في جمستوالمجمس  ففأ الخمفية بناء عمى ىذه  .88

 المجمس، أكد أبيي بشأف  .2012أبريؿ  24 خارطة الطريؽ استعرض تنفيذ ،2012
، ودعا الى اجتماع 2012سبتمبر 21قتراح المقدـ مف الفريؽ االفريقي فىقبولو باال

الوضع  بشأف مسألة تقريرإحالة ال قررو ، بيف الرئيسيفعمى مستوى القمة  عاجؿ
عمى ، الذي سيعقد الدوؿ والحكومات رؤساء عمى مستوىبيي الجتماعو النيائي أل

فيما يتعمؽ   .2013في يناير  في أديس أبابا االتحاد لمؤتمر الدورة العادية ىامش
أرجأت و  القضايا العالقة، حؿ ىذه إلى األطراؼ، فقد دعا المجمس قضايا الحدودب

 جميورية السوداف بيف رئيس اجتماع القمة نتائج انتظار عمى ىذه المسائؿ في البت
 كرر المنطقتيف، فيما يتعمؽ بالوضع فى وأخيرا  .جنوب السوداف جميورية ورئيس
بدعـ مف الفريؽ االفريؽ و  سياسية مباشرة اف تبدأ فورا مباحاثاتعمى  حثو المجمس
 .اإليجاد رئيس

 
) االلية  المشتركة اآللية السياسية واألمنيةتمعت ، اجالمجمس عقب اجتماع  .89

 تحت ،2012 ديسمبر 19في  أبابا في أديس غير عادي المشتركة( في اجتماع
سبتمبر  27في  األمنية الموقعة تنفيذ االتفاقاتناقش و ، الفريؽ االفريقي رعاية

 نسحاباال بما في ذلؾ عدـ التقدـ، تعوؽلعقبات التي ا ذلؾ تمت منافشة بعد .2012
 الدولتيف التزاـ، وجددت االلية المشتركة مف الحدود جانب إلى غير المشروط لمقوات

 األمنية المختمفة  الترتيباتتنفيذ جدوؿ زمني ل، واتفقوا عمى 2012 سبتمبرتفاقات ال
 لجنةتفعيؿ بشأف الجدوؿ الزمني ل ، فقد وافقت االلية المشتركةعمى وجو الخصوص.و 

االلية ، تعيدت وفقا لذلؾحدود المشتركة ) ألية الرصد(. في ال لمتحقؽ مخصصة
األولويات  لتحديد قوة االمـ المتحدة االمنية فى آبيي  بشكؿ وثيؽ مع لمعمؿ المشتركة
آلية  نشر والمساعدة في  المنزوعة السالح اآلمنة الحدود منطقة تفعيؿب المتعمقة
 تقديـ الحرية في ليا الدولتيف أي مفاتفقت االلية المشتركة ايضا عمى أف و  الرصد. 

فيما يتعمؽ  قد تكوف لدييا أو شكاوى أية مخاوؼ المشاركيف في االلية الرئيسيف مع
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يناير   13في  لاللية المشتركة وتقرر عقد اجتماع .األمنية المشتركة االلتزامات بتنفيذ
 .ستعراض التقدـ المحرزال 2013

 
السيد ىايال مريـ  إثيوبيايس وزراء االيجاد،رئ رئيسفاف  الخمفية، ازاء تمؾو  .90

واغتنـ  .عمى التوالي ،2012ديسمبر  27و  26يومي جوبا الخرطـو و ، زار ديسالف 
جو وو  القضايا العالقة، مباشرة عمى وجنوب السوداف السوداف رؤساء إلشراؾ الفرصة

 .في أديس أبابا قمة لحضور اجتماعليما الدعوة 
 

بدعـ  وسيمفا كير حسف البشير يف عمرالرئيس بيف ىذه القمة وقد عقدت .91
 وذلؾ بدعـ ،2013يناير  5و  4يومي  في أديس أبابا الفريؽ االفريقي  مفوحضور 
 .قيد المناقشة القضايا تقدـ في جميعشيد  الرئاسي وكاف االجتماع .االيجاد مف رئيس

 المؤقتة الخاص بالترتيباتغير المشروط لالتفاؽ التنفيذ الكامؿ و  عمى واتفؽ الرئيساف
الوضع  لمنظر في مرة أخرى سيجتمعا، وبعد ذلؾ منطقة أبيي فياألمف لإلدارة و 
، أكد وفي ىذا السياؽ .القضايا األمنية عمى مصفوفة تنفيذ عمى اتفقا .بييالنيائي أل

 .في الشماؿ الحركة الشعبية مف انسحبت السوداف قد اف جنوب جنوب السوداف رئيس
عمؿ  مف خالؿ اإلسراع في النزاعات حؿ لمضي قدما فيا الرئيساف عمى أف اتفقاو 

 .لالتحاد االفريقي  الخبراء فريؽ
 

وفي الختاـ، وبينما يرحب بالتقدـ المحرز، قد يرغب المؤتمر في حث  .92
األطراؼ الي أف ترقى إلى مستوى التوقعات ببمدانيـ وفي بقية القارة مف اتفاقات مف 

يس فقط مف لتعزيز السالـ واألمف والرخاء في القياـ بذلؾ، لو   .2012سبتمبر  27
في بمدانيـ، ولكف أيضا يسيـ إلى حد كبير في تحقيؽ االستقرار في المنطقة 

مف الواضح أف إيجاد حؿ لمصراع في المنطقتيف سوؼ يقطع شوطا طويال  .وخارجيا
وقد يود المؤتمر ايضا، أف يحث   .في تعزيز السالـ واألمف واالستقرار بيف البمديف
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أف  -الشماؿ- عمى إجراء مفاوضات مباشرة بيف حكومة السوداف والحركة الشعبية
 .تبدأ عمى الفور

 
 العظمىمنطقة البحيرات و  جمهورية الكونغو الديمقراطية ( و
 

 مصدر قمؽ ال يزاؿ يشكؿ جميورية الكونغو الديمقراطية في شرؽ الوضع .93
 التطوراتاف . (M23مارس ) 23 مف حركةتمرد مسمح بوجو خاص نظرا ل خطير

في تحقيؽ االستقرار وعممية بناء السالـ نكسة خطيرة ل خالؿ األشير الماضية
األمف  أثرت سمبا عمى الوقت نفسو لقد، بينما في جميورية الكونغو الديمقراطية

 الناجمة عف اآلثار اإلنسانية أف نشير إلى مف الميـ أيضا .واالستقرار في اإلقميـ
 أنواع، فضال عف جميع األشخاصمف  آالؼ لمئات التيجير القسري األزمة مع

العنؼ و  التجنيد القسري لألطفاؿ، وال سيما السكاف المدنييف التي ترتكب ضد اإلساءة
مف قوية اتخاذ إجراءات سريعة و  المرأة، كؿ ىذه التحديات تدعو إلى الجنسي ضد

 .جانبنا
 

عمى  الوضع تدىور لمواجيةبذلت جيود متواصمة  قيد العرض، خالؿ الفترة .94
وليذا فاف  .حؿ دائـ لالزمة  إليجاد، وذلؾ عممية سياسية إطالؽتسييؿ األرض، و 

في   التقى منطقة البحيرات الكبرىمؤتمر الدولي المعني بلم الدوؿ والحكومات رؤساء
  .لمؤتمر القمة لالتحاد الدورة العادية عمى ىامش 2012يوليو 15في  أديس أبابا

نوفمبر  20مف  السالـ دار إعالف بموجب التزاميـالتأكيد عمى ، تـ وفي ىذه المناسبة
السياسي األمف واالستقرار يسودىا السالـ الدائـ و  منطقةال جعؿ إلى 2004

ىذا في  المشترؾ.  مف المصير في إطار المشتركة والتنمية، والنمو واالجتماعي
ع االتحاد اإلفريقي م لمعمؿ باقامة ىيكؿ مناسب لممؤتمر الدولي  طالبوافقد  الصدد،

( M 23حركة ) بغية فورية تأسيس القوة الدولية المحايدة لمقضاء عمى المتحدةاألمـ و 
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جميورية  الشرؽ مف العاممة في األخرى السمبية القوات وجميع تحرير رواندا، قوة 
 .آمنة المناطؽ الحدودية وجعؿ الكونغو الديمقراطية

 
اجتماعات  4البحيرات العظمى عدد  عقد المؤتمر الدولي لمنطقة ذلؾ، بعد  .95

سبتمبر  8، في 2012أغسطس  8و7في  كمباالعمى مستوى القمة في  غير عادية
تمؾ  التي اعتمدتيا في القرارات. 2012نوفمبر  24و  2012أكتوبر  7 ،2012

 قوات العاممةلم السمبية لمقضاء عمى القوة الدوليةنشر و  تفعيؿب المتعمقة  االجتماعات
 لتحريرالقوة الديمقراطية و  (M23)، وال سيما ميورية الكونغو الديمقراطيةج في شرؽ

نشاء آلية و  رواندا ، وخاصة المجتمع الدولي دعـ، وتعبئة  الموسعة التحقؽ المشتركةا 
الموقؼ اخذا في  مف أجؿ تقييـ M23الحكومة و بيفتشجيعا لمحوار و  المتحدة األمـ

 .الحركة يذهالمطالب المشروعة ل االعتبار جميع
 

 ،2012 نوفمبر 15في  لوقؼ إطالؽ النار مف جانب الحركة خرؽ بعدو   .96
 ، فأف المؤتمر الدولي في قمتة 2012كانت قد وافقت عميو في أغسطس  الذي

مف التدابير، وايدت مف قبؿ مجمس  اعتمد عدد ،2012 نوفمبر 24في  االستثنائية
االجتماع عقدت بعد  القمةتمؾ  .ةفي حؿ االزم سراعاال السمـ واالمف، والرامية إلى

في  الذي تـ أيضابوؿ كاغامي، و  جوزيؼ كابيالموسيفيني،  رؤساءال الذي عقد بيف
 M23 رسالة قوية إلى رؤساء الدوؿ الثالث أرسؿ حيث 2012في نوفمبر  كمباال
 .غوما واالنسحاب مف ىجوميا بوقؼ تطالبيا

 
التي  قمة المؤتمر الدولي  االمقررات التي اعتمدى في تنفيذ تـ احراز تقدـ .97

اليجـو  بعدفييا  تحكمت التي، غوما مف بمدة مقاتمييا  M23  سحباسفرت عف 
الترتيبات  المنصوص عمييا في عازلةال كـ  20لمسافة اؿ احتراـ شنتو دوف الذي

مف  كمباال في M23و الحكومة الكونغولية بيف حوار مباشر، تـ عقد األمنية. وبالمثؿ
 األولى مف المناقشات تمؾ الجولة ركزت. مف أوغندا بدعـ ،2012ر ديسمب 23- 9
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في  المحادثاتتمؾ  تستأنؼ قريبا أف ومف المقرر عمى االجراءات اكثر مف الفحوى. 
 .كمباال

 
مختمفة لممؤتمر الدولي لمنطقة  المفوضية بنشاط في اجتماعات شاركت  .98

 المفوضية رئيس عيف .ت المتخذةالقرارا لتنفيذ الدعـ الالـزقدمت البحيرات العظمى و 
، مالي( وىو السفير ديارا بوبكر جواسو )مف  البحيرات الكبرى خاص لمنطقة ممثؿ
بما  ، اإلقميمية المختمفة أصحاب المصمحة أجرى مشاورات مع منذ ذلؾ الحيفالذي 

.كما قاـ  2012 ديسمبر 8-3كيغالي في الفترة مف و  إلى كينشاسا في ذلؾ الزيارات
 وغوما كينشاسا حيث زار بزيارة جميورية الكونغو الديمقراطيةاألمف و  لسمـا مفوض

والجيود المبذولة  في المنطقة لمناقشة الوضع ،2013يناير  شير بداية فيرواندا و 
 االتحاد االفريقي في، فقد شارؾ وعالوة عمى ذلؾ .واالستقرارتعزيز السالـ واألمف ل

في والتى عقدت   M23و و الديمقراطيةحكومة جميورية الكونغ المحادثات بيف
 .كمباال

 
آلية التحقؽ  القوة الدولية المحايدة وتقوية دور  وتعزيز بتفعيؿ فيما يتعمؽ .99

مجمس السمـ  ذات الصمة الصادرة عفقرارات وفقا لم،قامت المفوضية ، المشتركة 
 إلىالمبادرات الرامية  ،2012ديسمبر  10في  346 في اجتماعو، وال سيما واالمف
الدولي  حشد الدعـ فضال عفالقوة الدولية المحايدة  وتعزيز لنشر النيج مواءمة
 ديسمبر 28و  27في  في أديس أبابا، نظمت المفوضية أكثر تحديدا بطريقة  .الالـز

التنفيذ  حوؿ الخياراتلمنظر فى  كؿ الجيات الفاعمة يجمع اجتماعا تشاوريا ،2012
تحقيؽ بعثة األمـ المتحدة ل منفصمة عف كقوة ف نشرىايمك التي العممي لمقوة الدولية

مع الحفاظ  داخميا أو متكاممةمينورسو( في جميورية الكونغو الديمقراطية )االستقرار 
 في القرارات عمى النحو المنصوص عميو، بواليتياقدرتيا عمى الوفاء و  ىويتيا عمى

الخيارات  أيضا عمى كزتتر  مجموعة الدولية التيال مناقشات ذات الصمة الصادرة عف
شكميا  االحتفاظ بيا في التي يمكف آلية التحقؽ المشتركة بتعزيز فيما يتعمؽ المتاحة
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مباشرة مف  المكمفة االتحاد االفريقي كامؿ العضوية في كييكؿ أف تتحوؿ أو الحالي
 ،2013يناير  8في  في أديس أبابا، مجمس السمـ واالمف. نظمت المفوضية  قبؿ

واالخذ فى االعتبار  يمكف طرحيا الخيارات التيمواصمة النظر في اري لاجتماع وز 
 في  .غاي بابكر، الجنراؿ لألمـ المتحدة العسكري المستشار المقترحات التي تقدـ بيا

لبمداف األعضاء لعديد مف ا الدفاعرؤساء أركاف و  وزراء الذي أعطى ذلؾ االجتماع
اتجاه عاـ  ظيور أدى إلىب افريقيا ، مجموعة المؤتمر الدولي وتجمع دوؿ جنو  في
عادة والتي يمكف ا مونيرسو كعنصر مف عناصر دولية المحايدةال قوةتداخؿ ال يفيد

بيف  المشاورات وسيتـ االستمرار فيفي ميمتيا لتشمؿ نشر السالـ بالقوة.   النظر
 في ىذا المناقشة بشأف المسائؿ قيد واالتحاد األفريقيبمداف المنطقة المتحدة و  األمـ

 .الصدد
 

تجمع الجنوب االفريقي  في قمة القرار الذي اتخذتو أف نشير إلىمف الميـ  اف .100
 لواء لنشر ،2012 ديسمبر 8في ، دار السالـ التي عقدت في االستثنائية سادؾ()

القوة الدولية المحايدة.   في إطار جميورية الكونغو الديمقراطية في شرؽ عسكري
 دوالر مميوف 20قدرىا  مساىمة مالية نغو الديمقراطيةجميورية الكو  قدمت حكومة
 وجنوب أفريقيا تنزانيا عرضت وأخيرا،نشر القوة الدولية.  اإلسراع في لتسييؿ عممية

 . الموجستية المعدات القوة الدولية بافراد وكذلؾ تفعيؿ لمساىمة فيا
 

عرض ليا ، والمعاناة التي يتجميورية الكونغو الديمقراطية في شرؽ اف الوضع .101
 والمخاطر النساء التي ترتكب ضد الجرائـ الجنسية، وال سيما السكاف المدنييف

دخر او ي ككؿ وينبغي أال يترؾ القارة تتطمب تعبئةمف واستقرار المنطقة أل المصاحبة
د اف يؤك مجتمعيرى المؤتمر ال قد وفي ىذا الصدد، .وضع حد ليذا الوضعجيدا ل

لجماعة االقتصادية وا المؤتمر الدولي إطار ة فيالمتخذ لممبادرات مجددا دعمو
 طمب إلى بما في ذلؾ المفوضية، التدابير التي اتخذتيا فضال عفلمجنوب االفريقي 

 االنتياكات الجسيمة لحقوؽ لمتحقيؽ في اإلنساف والشعوب المجنة األفريقية لحقوؽ
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مجمس السمـ  تمكيف مف أجؿ مف جميورية الكونغو الديمقراطية اإلنساف في الشرؽ
التي  تخاذ التدابير الالزمةباالتحاد االفريقي ال المناسبة األجيزة واالمف وغيره مف

 ، البدء الراىنةمواجية التحديات إجراءات فورية ل، وراء يتطمبيا الموقؼ. الميـ أيضا
لمنطقة البحيرات العظمى. قد يرى المؤتمر  تحقيؽ االستقرارل األجؿ جيود طويمةب

مف الميـ  .في ىذا الصدد ينوي اتخاذىاالتي  رئيس المفوضية لمبادرات تقديـ الدعـ
 أراضيسالمة وحدة و  عمى احتراـ االتحاد األفريقي التزاـ إعادة تأكيدلممؤتمر  أيضا

مطالب  لطرح التمرد المسمحجميورية الكونغو الديمقراطية ورفضو التاـ لمجوء إلى 
 .سياسية

 
 جمهورية أفريقيا الوسطى   ( ز
 

جميورية  وضع النظر في 2012في يوليو بر اجتماع المؤتمر والمنعقد اعت .102
 بعد االنتخابات التوتر السياسينزع فتيؿ الجيود المبذولة ل في إطار  أفريقيا الوسطى

اال اف المعارضة  حرة ونزيية بكونيا 2011ومارس  في يناير التشريعية والرئاسية
مف  التوافقية أدت إلى اعتماد الصدد في ىذا تنافست فى ذلؾ. اف الجيود التي تمت

مف خالؿ  ،2012 في سبتمبر، في جميورية أفريقيا الوسطى جانب الجيات الفاعمة
طالؽ مشروع القانوف االنتخابي ينذر  لوضع األمنيالحوار السياسي . اال اف ا وا 

عادة الدمج ونزع السالح و  التسريح تنفيذصعوبة في وال بالخطر ج برامقطاع األمف و و ا 
 . اإلصالح

 
في  عمى أرض الواقع خطير لمحالة مف تدىور الفترة قيد العرض وقد تميزت .103

حيث قاـ  2012منتصؼ ديسمبر ، اعتبارا مف في الواقع .جميورية أفريقيا الوسطى
القوات  ضد شف ىجوما)سيميكا( ب والعسكرية يسمى الحركات السياسية تحالؼ مف

اتجوا نحو البالد و  شماؿ شرؽ احتالؿب عة كبيرةسر وقاموا وب فريقيا الوسطىأل المسمحة
 .منيا، ووصموا عمي مقربة بانغيالعاصمة 
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 العديد مف سريع الي حد كبير. وقامت بأصدار المفوضية كاف رد فعؿ .104

تحاد االفريقي المبادئ األساسية لال، مؤكدة عمي القمؽ الشديدالبايانات تعبر فييا عف 
 استيالء عمى السمطةأي و  مطالب سياسية وضعل التمرد المسمح المجوء إلى رفضب

لدوؿ وسط أفريقيا  االقتصاديالتجمع  التي يبذليا لمجيود وأعرب عف تأييده بالقوة،
وعالوة عمى  قادتو.اإلقميـ و  لعمؿ كؿ الدعـ الالـز ودعت المجتمع الدولي إلى تقديـ

الاليكاس  مع بالتنسيؽ، ولكف لتعبئة الموارد استعدادىا، أعربت الفوضية عف ذلؾ
 .لمواجية الوضع الالزمة جيودال لدعـ

 
 في أديس المنطقة دوؿ مع ممثمي مشاورات نظمت المفوضية الصدد، في ىذا .105
الدولي المعني  المؤتمر رئيس بصفتيا، أوغندا، وخاصة األفريقية األخرى، والدوؿ أبابا

قطة بة لمناألعضاء الدائميف في مجمس االمف. بالنسو   البحيرات الكبرى بمنطقة
التجمع االقتصادي لوسط افريقيا. في  لجيودالدعـ  حشد ىو، فإف اليدؼ األخيرة

 الخاص لألمـ مع الممثؿ عف كثبلالتحاد االفريقي  مكتب االتصاؿبانجي عمؿ 
التجمع  التي قررىا المفاوضاتتسييؿ عممية لالجماعة االقتصادية المتحدة و 

 بوزيزي فرانسوا الرئيس مشاورات معتمت  رىذا االطااالقتصادي لوسط افريقيا. في 
الذي ، الرئيس دينيس نجوسومع و  أفريقيا الوسطىفي  الجيات الفاعمة وغيره مف

 .االفتصادية لدوؿ الوسط والمعني بافريقيا الوسطى  لمجماعةجنة المتابعة يرأس ل
 

 الرئيس توماس، لالتحاد األفريقي الرئيس الحالي، ذىب وعالوة عمى ذلؾ  .106
، في تمؾ المناسبة .البحث عف حؿتسييؿ ل  2012ديسمبر 30في  ي الى بانجيبوني

اـ التزامو بعدـ الترشح النتحابات علمتفاوض و  استعداده بوزيزيو فرانسوا أكد الرئيس
2016. 
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عمى النشاط الفورى والفعاؿ لالقميـ لتحقيؽ االستقرار نمؽ الضوء  أف مف الميـ .107
 القمة االستثنائية لتجمع وسط افريقيا عقدايضا  السياؽ الوضع عمى األرض. في في

، الرئيس الحالي لمؤتمر  تحت رئاسة ادريس ديبي  2012ديسمبر 21في  نجامينا
، حؿ األزمة لمتعجيؿ في القرارات الالزمة لتجمع وسط افريقيا والتي اعتمدتالقمة 

دميا. ومطالبة مجموعة سيميكا بوقؼ تق سياسي ضرورة التوصؿ إلى حؿمشددا عمى 
إطار قوات  إضافية داخؿ نشر قوات، قامت بمداف اإلقميـ ب ندجامينا بناء عمى قرارت

 التقدـ مف لوقؼلنشر ىذه القوات ادت  االستجابة السريعةاف   .المتعددة لوسط افريقيا
 ،2012ديسمبر  28في  .الخط األماميتحقيؽ االستقرار في و  قوات المتمرديف

عمى  لمنظر في الحالة في ليبرفيؿ في دورة استثنائية التجمع خارجية اجتمع وزراء
القرارات  متابعة وضماف نجامينا منذ انعقاد مؤتمر القمة التي حدثت ضوء التطورات

 إلى ليبرفيؿ رئيس المفوضية مبعوثا، بعث في تمؾ المناسبة .ذلؾ الحيفمنذ  المتخذة
 ى االجتماع.البحيرات الكبرى لممشاركة ف الخاص لمنطقة الممثؿ في شخص

 
سالـ في ليبرفيؿ عقدت  اجراء محادثات الجماعة، قررت وباإلضافة إلى ذلؾ  .108

التدخؿ  مف قبؿ األخيرة تميزت مرحمتيا في .2013يناير  11 -9في الفترة مف
أجروا مشاورات مع و  ليبرفيؿ الذيف اجتمعوا في المنطقة رؤساء دوؿ مف المباشر
، واتفاؽ وقؼ اتفاؽ سياسي إلى توقيع فاوضاتالمادت  .أفريقيا الوسطىفي  األطراؼ

عالف المبادئو إطالؽ النار  رئيس  عمى وجو الخصوص عمى تعييف اتفؽ الطرفاف .ا 
نشاء مف المعارضة و  وزراء جديد ، واإلبقاء شيرا 12 لمدة شاممة وحدة وطنية حكومةا 

 .كرةالمب االنتخابات التشريعية تنظيـ حتى صالحياتيا في الجمعية الوطنيةعمى 
 

ينبغي عمي كما   االلتزامات التي قطعت. لتنفيذ ألولويةيجب تركيز ا  .109
كاف مف  لكف .التفاقيات المبرمةل وبحسف نية فوري أف تسعى لتنفيذ ألطراؼ المعنية

ضوء ما  في .تنجح ال يمكف أف ىذه الجيود ثابت، دولي دعـ أنو بدوف الواضح
يعرب عف تقديره و  في ليبرفيؿ لمبـراالتفاؽ ا ثني عمى، قد يرى المؤتمر اف يسبؽ
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 لدورىـ لالتحاد االفريقيزعماء المنطقة، والرئيس الحالي و لمجماعة االقتصادية 
تقديـ  إلى والمجتمع الدولي ويمكف ايضا لممؤتمر اف يدعوا الدوؿ األعضاء .الحاسـ

 .ما تـ االتفاؽ عميوتنفيذ الدعـ الكامؿ ل
 

 التي وقعت أف التطورات في االعتبارأف نضع ، مف الميـ في الوقت نفسو  .110
 عمى نحو متزايد الخطر الذي يمثمو تسمط الضوء عمى في جميورية أفريقيا الوسطى

 المشكمة التي، وىذه ىي سياسيةمطالب  لوضع التمرد المسمح إلى المجوء المتكرر
 ،بحـز تناوليااف ت االتحاد االفريقي المختصة في األجيزة وغيره مفلممؤتمر ينبغي 
لى القارة واألمف في االستقرار عمى وخطرا واضح تيديدايشكؿ  أف ىذامعتبرا  عممية  وا 

 .الجارية التحوؿ الديمقراطي
 

 جيش الرب لممقاومة محاربة ( ح
 

التعاوف  مبادرة تنفيذ متابعةب قيد العرض استمرت المفوضية خالؿ الفترة .111
وأوغندا  سط أفريقياو  نقؿ بعد. الرب لممقاومة جيش مف أجؿ القضاء عمى اإلقميمي

فريؽ العمؿ اإلقميمي عنصر ل  2850 ما مجموعو عسكرية وحداتجنوب السوداف و 
 المتضررة مف في الدوؿ األربع الدفاع رئاسة اركافالتقى قادة  . 2012 في سبتمبر

  2012ديسمبر 20في  في بانغي جيش الرب لممقاومة مف قبؿ األعماؿ الوحشية
في أديس أبابا ، التقي وزارء دفاع الدوؿ المعنية بعد ذلؾ  ميمة. ال لمنظر في وثائؽ

 .األمفمفوض السالـ و  برئاسة المشتركة آلية التنسيؽ في إطار 2013يناير  15 في
لمبادرة التعاوف االقميمي لمحاربة  ميمة وثائؽ عمى ، تمت الموافقةفي تمؾ المناسبة

في ذلؾ  .قواعد االشتباؾ، و االستراتيجية التوجيياتجيش الرب لممقاومة، وخاصة 
في حيف أف   إضافي نديج 500أف تقدـ  السوداف تعيدت جنوب االجتماع،

 .2013يناير  قبؿ نياية جندي  500 أف تقدـ وعدت جميورية الكونغو الديمقراطية
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 جيش الرب لممقاومةل المفوضية الخاص لرئيس المبعوث، واصؿ وعالوة عمى ذلؾ
 .اإلجراءات المتخذة تعزيز فعالية المعنية مف أجؿ مةمختمؼ الجيات الفاع مع تفاعمو

 
إلى حد ، جعمت مف الممكفل جميع أصحاب المصمحة تضافرت جيود إذا  .112

ال التي  ىذه المجموعة اإلرىابية، جيش الرب لممقاومةل األنشطة اإلجرامية احتواء، ما
جميع  شدمتجددة لح الحاجة إلى بذؿ جيود ومف ىنا جاءت .تحييدال تزاؿ بعيدا عف

اف  لمؤتمرجيش الرب. ومف ىنا قد يرى اإالمكانات لمبادرة التعاوف االقميمي لمقاومة 
 المتحدة والواليات واألمـ التحاد األوروبيل شكرا حتى اآلف،المحققة  بالنتائجيرحب 
المالية  تعبئةجيش الرب لتسريع الالدعـ لمقامة نشاء منتدى عمى مساعدتيـ إل المتحدة
 .األىداؼ المنشودة لتحقيؽ دعـ موجستيةوال الالزمة

 
 ليبيـــريا ط( 
 

 في خاصة، مختمؼ المجاالت ممحوظ في إحراز تقدـ ليبيريا واصمت .113
 تشجعنتياج سياسة وا ايجابيةعمى معدالت نمو  البالد حافظت .االنتعاش االقتصادي

، يبريال بعثة األمـ المتحدة في أيضا مع التعاوف واصمت .لجذب االستثمار األجنبي
، والتي كانت بيف البمديف لمراقبة الحدود كوت ديفوار مع حكومة التنسيؽوكذلؾ 
 .الماضية خالؿ األشير القميمة متقمبة

 
الشباب  ىي، واألكثر إلحاحا التحديات ال تزاؿ قائمة، فإف عددا مف ومع ذلؾ .114

ضا مف اي ىما القانوف وسيادة إصالح القطاع األمني تعزيز  .العاطميف عف العمؿ
الجارية التي  عممية االنتقاؿالعناصر اليامة عمى حدا سواء. زيادة عؿ ذلؾ فاف 

 المسؤوليات األمنية إلى تسميـ، والذي يتضمف ليبريا المتحدة في بعثة األمـ تبذليا
ايضا  يتطمب، كما ستنشأ األمنية التي سد الثغرات تحتاج إلى والتي، حكومة ليبريا

لضماف الشركاء، جميع أصحاب المصمحة و دعـ مف ذلؾ بو ، التخطيط الدقيؽ
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 حيازاالن مع ،2030 الرؤية الوطنية حتي، واخيرا فاف ناجحة تدريجي انسحاب
السالـ واألمف خطة لمتحوؿ قد تعزز الوطنية و  مف أجؿ المصالحةلخريطة الطريؽ 

 .في السنوات القادمة والتنمية االقتصاديةالمصالحة و 
 

 كوت ديفوار ى( 
عادة بناء ال تقوـ .115 سمطات اإليفوارية بمتابعة جيودىا الرامية إلى بناء السالـ وا 
أف كوت ديفوار تواصؿ تحقيؽ أداء اقتصادي جيد ونفذت إصالحات ىيكمية  .بمدىـ

دارية وأطمقت عدة أعماؿ لمبنية التحتية العامة  نفذت الحكومة، في الوقت نفسو .وا 
 والمستثمريف الشركاء التقميدييف مف الحالكثير مف المص مما أدى إلى حممة دبموماسية
 .المحتمميف الجدد

 
 قوات الدفاع واألمف اصالح الجيود الرامية إلى، واصمت عمى الصعيد األمني .116
صالح إل استراتيجية وطنية، واعتماد األمف القومي إنشاء مجمس بشكؿ خاص،، 

نشاء  خالؿ  ومع ذلؾ، . إعادة اإلدماجنزع السالح والتسريح ل ىيئةقطاع األمف وا 
التي قامت  عدد مف اليجمات كوت ديفوار شيدت، 2012الثاني مف عاـ  النصؼ

عمى  .البالد في عدة مف مناطؽ القوات الحكومية ضد مواقع مجموعة مسمحة بيا
لزعزعة االستقرار اال اف الحالة االمنية قد تحسنت فضال  تمؾ المحاوالت الرغـ مف

 .مياداخ والمشرديف عدد الالجئيف عف
 

 المشاورات التي أجرتيا وال سيما مف خالؿ بالمصالحة الوطنية االلتزاـاف  .117
 وكذلؾأحزاب المعارضة بيف الحكومة و  والحوار والمصالحة الحوارمفوضية 
خالؿ  لمشعب الدولة  مف قبؿ رئيس والمصالحة السالـ المقدمة مف أجؿ المناشدات

 نزع فتيؿ فيساىمت العدالة االيفوارية  كما البالد. المناطؽ الداخمية مف إلى زيارتو
 لوراف الرئيس مقربة مفشخصيات ل المؤقتة الحرية مف خالؿ منح المناخ السياسي
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في  االنتخابات الرئاسية في أعقاب تتعمؽ المتيميف بارتكاب جرائـ، السابؽ غباغبو
 . 2010  نياية

 
 التعميرب التي تمت فيما يتعمؽ باالنجازاتالمؤتمر بالترحيب قد يود  .118

 الحوار السياسي استمرار تشجيع، قد يكوف في الوقت نفسو .واالنتعاش االقتصادي
والتقدـ  جيود المصالحة الوطنية تعزيز بيدؼ المعنييف جميع أصحاب المصمحة بيف

 .والعدالة مجالي األمف في المحرز
 

 والساحل مالي ك( 
 

 مالي التي تواجييا دمتعددة األبعا األزمة استمرت قيد العرض، خالؿ الفترة .119
 في أفريقيا الجيودحشد اىتماـ و مما ادى الى  بشكؿ عاـ في منطقة الساحؿ والوضع

مؤتمر  لتنفيذ قراراتالمفوضية وبنشاط  سعت .الدولي بقية المجتمع فضال عف
الذي  اإلعالف الرسمي، وخاصة مالي و مجمس السـ واالمف ذات الصمة في االتحاد

 .2012يوليو  16 في اعتمده مؤتمر القمة
 

بموجب  مف قبؿ مجمس األمف الوثائؽ المطموبةعداد إل وتـ االىتماـ خاصة .120
 2012 أكتوبر 12و  يوليو 5في   (2012)   2071و   (2012)  2056قراراتو 

 مف أجؿاالتحاد االفريقي الجماعة االقتصادية لغرب افريقيا و  طمب لتمبية عمى التوالي
المفيوـ  إلعداد عممية قادت المفوضية ىذا اإلطار،وفي  .في مالي مواجية الوضع

مشاورات  كاف موضوع تمؾ الوثيقة .في مالي حؿ األزمة عمى االستراتيجي
 المختمفة األزمات حؿتسريع التي يجب اتخاذىا ل مختمؼ التدابير بينت، مستفيضة

بالحالة  ؽفيما يتعم المجتمع الدوليبقية و  في القارة العمؿ مالي لتنظيـ التي تواجييا
الحكـ، العممية السياسية و  :العناصر التالية ركزت ىذه الوثيقة عمى. مالي في

تنظيـ مالي، و سالمة أراضي الوحدة الوطنية و المحافظة عمى سمطة الدولة و واستعادة 
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صالح القطاع األمني، ونزييةانتخابات حرة  والعدالة  وتحقيؽ االستقراروالدفاع  وا 
التي تواجييا  التحديات الييكمية، مع االخذ في االعتبار  ـوبناء جيود السالدعـ و 

المنظمة عبر الحدود  والجريمة بما في ذلؾ اإلرىاب، الساحؿ والصحراء منطقة
استعادة الخدمات و  النازحيف والالجئيف، وعودة اإلنسانية، والمساعدات الوطنية

االستراتيجي مف  ا المفيوـىذ اعتمد التنسيؽ اإلقميمي والدولي.األساسية، و االجتماعية 
الجماعة االقتصادية  في رئاستياالمتابعة، وشارؾ الدعـ و  مجموعة اجتماع خالؿ

 19في  باماكو، الذي عقد في المتحدةاألمـ واالتحاد األفريقي و  لغرب افريقيا
الدولي  سفرىا الذي كاف االجتماع، في ىذا المفوضية رئيس شارؾ . 2012اكتوبر
 . قد اقرت الوثيقة االستراتيجية 2012اكتوبر  15في  ييا المسئوليةتول بعد أف األوؿ

 ، وتـ نقميا مباشرة إلى مجمس2012اكتوبر  24ي بواسطة مجمس السـ واالمف ف
 .األميف العاـ لألمـ المتحدة األمف الدولي عف طريؽ

 
الجماعة االقتصادية لغرب  بالتنسيؽ الوثيؽ مع المفوضية، وبالمثؿ، فإف  .121
 في إعدادالشركاء اآلخريف، شاركوا بفاعمية المتحدة و ، والبمداف المركزية، واألمـ افريقيا
 بو  الطمب الذي تقدمت، وذلؾ في أعقاب مالي في القوة  لنشر عممياتوثيقة 

الجماعة االقتصادية لغرب افريقيا  اقرت الوثيقة مف قبؿ وقد .في مالي السمطات
وتنص الوثيقة   .عمى التوالي 2012 نوفمبر 13و  11في ومجمس السمـ واالمف 

لممساعدة في  جندي 3300مف وتتكوف  ى مالي ف دولية - نشر قوة أفريقية عمى
عادة ىيكمة تدريب  كامؿ الدولة عمى سمطة واستعادة في مالي األمفو  قوات الدفاع وا 

 لموثيقة لدعـا ، طمب مجمس السمـ واالمفمجمس األمف طمبو إلى في  .ترابيا الوطني
نشاء الدولية –القوة االفريقية  بنشر، واالذف ستراتيجية اال  مدعـل وحدة نمطية وا 

نشاء و  مف خالؿ المساىمةوالتمويؿ المالي  األمف في الدفاع و  قوات صندوؽ لدعـا 
 .مالي
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في ( . 2012)  2085القرار  اعتمد مجمس األمف ،2012 ديسمبر 20في  .122
مدتيا سنة  لفترة أولية في مالي القوات نشرب وال سيما أذف مجمس األمف ذلؾ القرار،

المالية  لتوفير المواردالمنظمات الدولية األمف الدوؿ األعضاء و  مجمس ناشدو  .واحدة
 إنشاءالمتحدة  االميف العاـ لالمـ، طمب القوة  المطموبة لعمؿ مساىمةالعينية لمو 

، ودعا ماليفي األمف و  قوات الدفاعالقوة االفريقية الدولية و  لدعـ صندوؽ خاص
لمصندوؽ  مساىمة لتعبئة مؤتمر إلعالف التبرعات لعقد مساعدتو العاـ أف يقدـ األميف
 في مالي الجماعات المتمردة مع جيود الوساطةاصمت و بالتوازي مع ذلؾ  .الخاص

 لوحدة االحتراـ الدقيؽ، وال سيما االتحاد األفريقي مبادئ مف التفاوض عمى أساسو 
الكفاح  التخمي عف، وكذلؾ والجريمة المنظمة اإلرىابرفض ، و مالي وسالمة أراضي

 .مطالب سياسية لطرح كوسيمة المسمح
 

، الرئيس المؤقت تحت سمطة، شاممةال االنتقاليةالفترة  ومف الواضح، أف  .123
 .الحالية دائـ لألزمة حؿ لمبحث عف ماليلحالة  أمر حاسـ، السيد تراوريو ديونكودا

الجماعة  بالتعاوف مع والمفوضية  مجمس السمـ واالمفف ، فإف كال مىذا المنظور في
، فضال وحثيـ االنتقاليةسمطات لم تقديـ الدعـ، واصموا المتحدة واألمـ االقتصادية 

 توافؽ في اآلراء بشأف لمعمؿ مف أجؿ ماليفي  أصحاب المصمحة غيرىا مفعف 
 /حاد االفريقيمشتركا مف االتوفدا  أف في ىذا اإلطار وكاف .الراىنة تحدياتال

مفوض السالـ ، بتنسيؽ مع  المنظمة الدولية لمفرانكوفونية / االمـ المتحدة ايكواس/
ذلؾ الوقت كانت عودة  في  .2012يوليو  في نياية باماكواألمف، ذىب إلى و 

مايو  االعتداء عميو بعد في فرنسا عالجو الطبي ، بعد عاصمة إلى ترواريو الرئيس
 ،2012 اكتوبر 24في  في اجتماعو، مس السمـ واالمفمج وبالمثؿ، فإف .2012

، مع االتحاد االفريقي في أنشطة مالي فيما يتعمؽ بعدـ بمشاركة التدبير قرر تتعميؽ
 20الوطنية في  الوحدة حكومة، تشكيؿ الفي ىذا الصدد االعتبار،األخذ في 

 .2012 اغسطس
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اإلجرامية ىابية و الجماعات اإلر اف  أال،  الجيود الجارية كؿ ىذه ورغـ  .124
مف ، في محاولة الجيش المالي مواقع واسع النطاؽ عمى شنت ىجوماالمسمحة 
 بمدة استراتيجية الوصوؿ إلى سيطر عمىي الذي، سيفاريو، محور الحتالؿ الواضح

 وضمف حكومة مالي مف بناء عمى طمب  .باماكو مباشرة إلى، التى تؤدي موبتي( )
 الجماعات المسمحة تقدـ لمنع عممية ت فرنسابدأ، (2012) 2085إطار القرار 

 الدوؿ األعضاء في االيكواس العديد مف، في الوقت نفسو  .اإلرىابية واإلجرامية
اتخذت تدابير لممشاركة فى القوة االفريقية، باالضافة لدوؿ  القارة وغيرىا مف بمداف
 أو لألسمحة حركة لمنع أي حدودىا مراقبة لمواصمة تعزيز ماليالجوار المباشريف 

 .اإلرىابية واإلجرامية الجماعات المسمحة لصالح المقاتميف
 

 تطور لمنظر في في عدة مناسبات المتحدة األمف التابع لألمـ اجتمع مجمس  .125
الذي ادانت فيو و  بياف رئيس المفوضية أصدرت ،2013يناير  11في و   .الوضع
، مالي في شماؿ واإلجراميةاإلرىابية  الجماعات المسمحة اليجمات التي تشنيا وبشدة
 جميع الدوؿ األعضاء فيوجيت نداء إلى و  مع مالي االتحاد االفريقي تضامفوعف 

مجمس  لمجمس السمـ واالمف وقرارات لمقرارات ذات الصمة، وفقا  االتحاد األفريقي
قوات الدفاع  قدراتبناء الدعـ الموجستي والمالي ل ما يمـز مف، لتقديـ األمف الدولي

 االتحاد االفريقي دعـ رئيس المفوضية، أكدت وعالوة عمى ذلؾ في مالي.  فواألم
يناير  14في  في اجتماعو  .الوزراء ورئيس الرئيس، وال سيما االنتقالية مالي لسمطات
 مشيرة إلى ضرورة االىتماـ، بنفس الطريقة مجمس السمـ واألمف أعمف ،2013

 المتواصؿ الدعـ الدولي لحاجة إلىوا مالي في شماؿ خطورة الوضع واالنتباه إلى
بناء  فرنسا لمساعدة التي قدمتياا مجمسال أقر وفي ىذا الصدد، .لمجيود االفريقية

 لمجمس (2012) 2085قرار ذلؾ في إطار الو  السمطات المالية مف طمبعمى 
 الذيف قدموا شركاء االتحاد األفريقيجميع عف امتنانو ل أعرب، وكذلؾ األمف الدولي

 .ودعميـتكثيؼ جيودىـ لممتابعة و  الشركاءايضا  مجمسال جعوش مالي. لدعميـ 
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نيج ب مالي التي تواجييا األزمات كما تناوليتيا الوثيقة االستراتيجية لحؿ .126
عمى أوسع نطاؽ  الوطني التوافؽ مف أجؿ تعزيز بذؿ جيود حازمة مف الميـ .شمولي
الحكـ الديمقراطي وكذلؾ ، البالد  التي تواجييا عمى التحديات مالي في ممكف

مواجية التحديات الجيود المبذولة ل لممساىمة في نشر سريع لمقوات االفريقيةل والسعي
اف االتحاد   .التراب الوطني كامؿ الدولة عمى سمطةاستعادة البالد و  في شماؿ األمنية

 الخطيرة التي تواجييا حؿ األزمة لمتعجيؿ في دخر وسعاي إال مصمـ عمياالفريقي 
قامت  صمف ىذا السياؽ .منطقة الساحؿ تحقيؽ االستقرار في والمساىمة في مالي

 .ومنطقة الساحؿمالي ل ليا ممثال بويويا بيار الرئيس السابؽ تعييفرئيس المفوضية ب
، وال الشركاء الدولييفاالتصاالت مع دوؿ المنطقة مع  واليتوسيكوف مف سمطات 

 .المتحدةسيما األمـ 
 

في  االتحاد االفريقىجيود  مع الكامؿ تضامنو التأكيد عمى قد يرى المؤتمر .127
تقديـ  األعضاء عمى ناشدة جميع الدوؿوايضا م  .الصعبة في ىذه المحظات مالي

الدفاع  القدرات بناء، ودعـ الموجستية مف حيث، وخاصة إلى مالي الدعـ الالـز
الناجح لمقوة و  لسريعاالنتشار ا إلى بطريقة مناسبة المالية والمساىمةوقوات األمف 

 شركاء االتحاد األفريقيالي  أف يتقدـ بالشكروقد يرى المؤتمر ايضا  االفريقية الدولية.
مف  بما في ذلؾ تعزيزهحثيـ عمى زيادة ذلؾ الدعـ و و  بالفعؿ التي قاموا بيا لممساىمة

، لألمـ المتحدة االشتراكات المقررة مموؿ مفو  دعـلم مجمعصندوؽ  خالؿ إنشاء
أفريقيا  بقية ولكف أيضا والمنطقة ذلؾ البمد ليس فقط يددي في مالي الوضع أف حيث

 مؤتمر التبرعات، قامت المفوضية باالعداد لإعداد ىذا التقرير في وقت وخارجيا.
في  أبابا في أديس سيعقد، حيث وكذلؾ لمقوة االفريقية مالي و األمف و  لقوات الدفاع

دعمو  أف يؤكد المؤتمر مجددامف الميـ ، وعالوة عمى ذلؾ  .2013يناير  29
ديانجو سيسوكو،  الوزراء الكامؿ لرئيس الدولة السيد تراوريو والسيد رئيس مجمس

المجمس العسكري  أعضاء ويحذر عممية االنتقالية،ال تنفيذ مسؤولية الذاف لدييما
ث ، وحالقيادة العسكريةتقويض  العممية السياسية و  التدخؿ في الذي حاوؿ السابؽ
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 وذلؾ التحديات الرئيسية توافؽ في اآلراء بشأف لمتوصؿ إلى األطراؼ المعنيةجميع 
 .مالي الخطيرة التي تواجييا لألزمة األسباب الجذرية مع لمتعامؿ

 
 غينيا بيســـاو ل( 
 

الوضع في  2012 يوليواعتبرت الدورة العادية لممؤتمر لالتحاد األفريقي في  .128
.والمبادرات  2012ب الذي وقع في ذلؾ البمد في أبريؿ غينيا بيساو في إطار االنقال

الدولية الرامية إلى استعادة النظاـ الدستوري. اود اإلشارة بشكؿ خاص لمجيود التي 
بذلتيا  االيكواس مما أدى، وفقا لتوصيات مؤتمر القمة االستثنائي الذي عقد في 

شيرا وكذلؾ تعييف، وبعد  12، إلى إنشاء فترة انتقالية مدتيا 2012مايو  3داكار في 
مف الدستور، شريفوا  71تجديد مكتب الجمعية الوطنية الشعبية وعمى أساس المادة 

نيامادجو، رئيسا بالنيابة لمجمعية آف ذاؾ، رئيسا انتقاليا لمجميورية. ابراىيما 
، في حيف مف المتحدث الرسمى عف البرلماف  سوريدجاو النائب الثانى لمجمعية بدال

رجؿ تكنوقراطي رئيسا لموزراء، وذلؾ بعد مشاورات ىو و  يف ريوس بارووستـ تعي
 موسعة.

 
وأدت ىذه االزمة الناجمة عف رفض حزب األغمبية لدمج ىياكؿ المرحمة  .129

االنتقالية التي قد تغيرت منذ ذلؾ الحيف، وحصار أنشطة الجمعية ، وادت برئيس 
ؿ المعنينف فى غينيا بيساو. اعتبارا الفترة  االنتقالية لبدء سمسمة مف المشاورات مع ك

مف أغسطس، التقى تباعا بالجيش، واألحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني 
والزعماء الدينييف، بدعـ مف مكتب االتصاؿ لالتحاد االفريقي وتعاوف وثيؽ مع 

 الجزء الثامف مف مفالشركاء الدولييف. ىذة المشاورات ادت إلى عقد، الدورة االولى 
، قرر أعضاء 2012نوفمبر  20.  فى 2012نوفمبر 15في  الوطنية الجمعية

البرلماف، باإلجماع، عمى تمديد والية البرلماف حتى نياية الفترة االنتقالية. عمى نفس 
، وافؽ أكبر األحزاب السياسية، وىـ الحزب األفريقي 2012نوفمبر  23المنواؿ، في 
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ب األفريقي( وحزب التجديد االجتماعي ، عمى الستقالؿ غينيا والرأس األخضر )الحز 
حيث احتفظ حزب التجيد  .توزيع المناصب في مكتب الرئيس التنفيذي لمجمعية

االجتماعي بمنصب رئيس البرلماف، وأصبح األميف العاـ لمحزب األفريقي النائب 
 االوؿ لمرئيس في حيف أف النائب الثاني ىو اعطى لوزير سابؽ في الحزب االفريقي .

عضوا بقيادة الحزب األفريقي. لـ  11فى الوقت نفسو تـ تأسيس لجنة برلمانية تضـ 
يكف مطموب منيا فقط أف تقترح إصدار جديد مف الميثاؽ االنتقالي المحتمؿ لكف 
أيضا القتراح تعديالت عمى قانوف االنتخابات، التي ال غنى عنيا إلدماج 

يجب أف تتـ الستعادة النظاـ اإلصالحات في إطار االنتخابات العامة التي 
 الدستوري، متمثمة في تعييف رئيس المجنة الوطنية لالنتخابات.

 
القاعدة  شف ىجـو عمى تـ ،2012 تشريف األوؿ 21في  في الوقت نفسو، .130
وىو ضابط ، تشاما بنسواه الكابتف بقيادة عمى يد مسمحيف بيساو بيسالناكا في الجوية

عمى اثرىا  توفي .البرتغاؿ في المنفى في كافالذي ، غينيا بيساو جيش سابؽ في
ألقي  بعد ذلؾ بوقت قصير، ولكف تشاما مف الفرار وتمكف الكابتف سبعة أشخاص
 2في  340في اجتماعو رقـ ، مجمس السمـ واألمفاف  .بوالما في جزيرةالقبض عميو 

الجيود اإلقميمية  ضرورة مواصمةوشدد عمى  أداف اليجوـ بشدة ،2012 نوفمبر
 .بيساو غينياوضع في ؿ دائـ لموايجاد ح تحقيؽ تقدـالدولية الرامية إلى و 

 
ايريؿ  24بتاريخ  319عمال بقرار مجمس السمـ واالمف الصادر فى اجتماعو  .131

 مف أجؿ توافؽ في اآلراء عممية البحث عف تسييؿ الذي طمب مف المفوصية، 2012
 مع اتصاؿ وثيؽاالفريقي بقاـ الممثؿ الخاص لالتحاد  األزمة، بسرعة مف الخروج
الخاص لألمـ  الممثؿ باالشتراؾ مع وبالمثؿ، أصحاب المصمحة الوطنية.  جميع

 الرئيس الحالي مع مكتب المشاورات عدد مف، حيث عقدا بيساو غينيا في المتحدة
وكذلؾ  غينيا بيساو األزمة في إدارةالجيات الفاعمة الدولية المعنية و  لالتحاد األفريقي

 الخاصيف الممثميف ذىب ،2012 أغسطس وأكتوبر بيف  المطاح بيـ. دةقاال مع
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نياية  فيو لواندا داكار و و ، لشبونة، مابوتو أبابا، وأديس أبوجا كوتونو، إلى تباعا
في رئاسة  المتحدة مع األمـ االتحاد االفريقي، وشارؾ في نيويورؾ ،2012 سبتمبر

 .واالتحاد األوروبي االيكواس، و لبرتغاليةمجموعة الدوؿ الناطقة با بيف اجتماعا تنسيقيا
غينيا  السمطات الجديدة ممثميف عف لقاء بيف ةالمفوضي سيمت، وباإلضافة إلى ذلؾ

في تمؾ  .نيويورؾ في 2012 سبتمبر 29في  السابؽنظاـ وتمؾ التابعة لم بيساو
تحاد ، االااليكواس تضـبعثة مشتركة ل إلى بيساو ارساؿ الطرفاف عمى، وافؽ المناسبة

لتقييـ  واألمـ المتحدة واالتحاد األوروبي مجموعة الدوؿ الناطقة بالبرتغاليةاالفريقي، 
 الذي ينبغي أف يكوفينطوي عمى مبادرات و  وتقديـ تقرير السياسي واألمني الوضع

 . في المستقبؿبو  أساسا لمعمؿ
 

مع و  .أبابا أديس عقد في غينيا بيساوالمعنية  اجتماع آخر لألطراؼ وكاف .132
 لشبونة.، ومقرىـ في النظاـ المخموع ممثمي سوى دعوة المفوضية لـ يستجب ل ذلؾ،
غينيا  األزمة في في إدارة المشاركة المنظمات الخمس قدتع 2012 ديسمبر 1في 
 غينيا الوضع في المجتمع الدولي عمىعمؿ و  نيج لتسييؿ تنسيؽ مشاورات بيساو
 المشتركة البعثة اختصاصات عمى المشاركوف، وافؽ في تمؾ المناسبة .بيساو

االتحاد  بالتنسيؽ مف، الدولية الخمسة المنظمات، قامت بعد ذلؾ .المخطط ليا
، وكاف  2012 ديسمبر 21-16بيساو في الفترة  بعثة مشتركة إلىوارساؿ  االفريقي

األسباب ، والنظر في عمى األرض الوضع السياسي واألمني تقييـاليدؼ منيا ىو 
استجابة دولية أكثر  تسييؿ مف أجؿ بيساو غينيا في األزمات المتكررة ءالكامنة ورا

 الدولية الخمسة المنظمات، تقـو االنتياء مف ىذا التقرير في وقت .لألزمة فعالية
، في حيف أف مجمس السمـ واالمف المشتركة البعثة تقرير الممسات األخيرة عمى إعطاء

 .لمنظر في الحالة منتصؼ يناير فيأف ينعقد قد قرر  كاف التحاد األفريقيل
 

األفريقي و  الدولي المجتمع مف حتاج إلى دعـت بيساو، اف غينيا مف الواضح  .133
 المتعددة التي المشاكؿمكافحة النظاـ الدستوري و  استعادة ضماف لتكوف قادرة عمى
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، واالتجار اإلفالت مف العقاب، سواء كاف ما بعد االستقالؿ تاريخ في عالمة تركت
السياسية  الحياة في لمجيش تقريبا المزمف تدخؿالو  والصيد غير المشروعخدرات بالم
صداقية اف يتـ شاممة والمال لتحقيؽ االنتقاؿ، مف الضروري في ىذا السياؽ .لمبمد

جراء انتخابات حرة تسييؿ صالح قطاع اىتماـ خاص إل وينبغي اعطاء .ونزيية وا 
 .إرساء الديمقراطية جيود وسالمة بالداستقرار ال يحدد أنو انو صحيحا كمااألمف 

 
 الصحراء الغربية ( م
 

لـ يحرز أي  األخير، منذ انعقاد مؤتمر القمة انقضت الستة التي في األشير .134
 .وجبية البوليساريو المممكة المغربية بيف الصحراء الغربية النزاع حوؿ في حؿ تقدـ
 عف ايجاد حؿ لمصراع ليمجمس األمف الدو  توقفت جيود قد، انو درؾ المؤتمري كما

 في الصحراء الغربية لسنوات عديدة.
 

 السفير النزاع عف طريؽ في الوساطة قيد العرض باستئناؼ الفترة وقد تميزت .135
  .لمصحراء الغربية لألمـ المتحدةميف العاـ الشخصي لأل، المبعوث روس كريستوفر

منذ تعيينو وذلؾ  2012 نوفمبر 11 -أكتوبر  27زار االقميـ الوؿ مرة فى القترة مف 
 في ونواكشوط. ، الجزائر() تندوؼ، المغرب( ) ، حيث الرباط 2009يناير  7في 

 المجوء الى سيتـ انو روس السفير، أشار لمجمس األمف في االجتماع المغمؽ  إحاطتو
 حؿ جذري مف أجؿ التوصؿ إلى األطراؼشراؾ كوسيمة إل الدبموماسية المكوكية

 السعي لمحصوؿ عمىعمى نيتو  أكدفقد  وفي ىذا الصدد، .ليذه القضية وموضوعي
المبعوث  .في المنطقة وأصحاب المصمحة اآلخريف مجمس األمف دعـ كامؿ مف

 عمى في منطقة الساحؿ التطورات األخيرة دراسة أثر عزمو عمى ذكر أيضا الشخصي
 يعتبر فالوضع الراى أف قبوؿ تقريرهفي  روس اواكد السفير .الغربية قضية الصحراء
 األطراؼ المعنية إلى لجميع صارخ تذكير يمكف أف يكوف ىذا  بمثابة سوء تقدير0 و

 .حؿ النزاع التعاوف في سبيؿ
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زاء ىذه الخمفية .136 االضطالع  مجمس األمف عمى حث، قد يرغب المؤتمر، وا 

الغربية شعب الصحراء الالزمة لتمكيف  الخطوات مف خالؿ اتخاذ الكامؿ بمسؤولياتو
جراءات اإل مثؿ ىذه .لمشرعية الدولية، وفقا المصير حقو في تقرير سةمف ممار 
 واالستقرار السالـ في تعزيز ستسيـ في قطع شوطا طويال مف مجمس األمف الحاسمة

 .ككؿ والمنطقة في اإلقميـ
 

 مصـــر ( ن
 

الفترة المشمولة  في التطورات عدد مف في مصر العممية االنتقالية شيدت .137
 الرئيس محمد القرار الذي اتخذه تجدر اإلشارة إلى اف لصدد،وفي ىذا ا .بالتقرير
 17الدستوري الصادر في االعالف إلغاء إلىادي  ،2012 أغسطس 12في ، مرسي
 البالد حتى الذي ادار لمقوات المسمحة مف قبؿ المجمس األعمى 2012 يونيو

مف  رقابةأي  ضد نفسو والتي حصف فييا المجمس، 2012يونيو  الرئاسية االنتخابات
 22في  لذي اصدرها اإلعالف الدستور في مرسي أمر الرئيس .الرئيس المنتخب قبؿ

متيـ بأف لو ال مف منصبو، محمود عبد المجيد العاـ بعزؿ النائب 2012 نوفمبر
ضد  العنؼ المرتكبةالتحقيؽ في قضايا  إعادة ودعا إلى النظاـ السابؽ مع صالت

عمي ترؾ  مبارؾ حسنيلتي أجبرت وما ي 18خالؿ احتجاجات اؿ  المتظاىريف
 إضافية دستور ثمانية أسابيعال صياغةل المجنة التأسيسية كما قاـ بمنح السمطة،

بحميا0  مف أي قرار ييدد المجنة التأسيسية، وتحصيف إنجاز عمميا لتمكينيا مف
القضايا المعمقة المعروضة عمى المحاكـ حتي ال  العديد مف بالنظر إلى واوصي
 .مدىا اكثر مف ذلؾيطوؿ ا

 
العدالة  وضماف الثورة حماية ذلؾ ىو أف اليدؼ مف بالقوؿ قراره الرئيس برر .138

لتحصيف  محاولة ذلؾ، ورؤا في ضد القرارات خصومو احتج ومع ذلؾ، .ضحايالم
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مزيد مف  إلى وقد ادت ىذه الخطوات ىذا .الديمقراطية الرقابة ضدوقراراتو  الرئيس
وفيات ، مما أدى إلى وزيادة في العنؼ لسياسية المختمفةا بيف الجماعات الخالفات

صابات. وفيو  رئيس مفوضية ،مف 2012عاـ  ديسمبر 8في  صدر بياف صحفي ا 
أقصى درجات ضبط  ممارسة مصر إلىفي  جميع الشركاء دعتاالتحاد االفريقي 

مف اجؿ مصالح الشعب العميا0 كما أكبر  بناء توافؽ في اآلراء والعمؿ عمى النفس
ىذه  في مساعدةال الحوار وابدت استعداد االتحاد االفريقي في ضرورة شددت عمى

 .تراىا مصر مناسبة  بأي طريقة العممية
 

جراء استفتاء و ، مسودة الدستور بعد االنتياء مف .139 و  15في  عمى مرحمتيفا 
النتائج  2012ديسمبر  24في  العميا لالنتخابات . أعمنت المجنة2012ديسمبر  22

مف ٪ 63.68بنسبة  الدستور الموافقة عمى تي اشارت إلىال الرسمية ةالنيائي
تخمي عف و  بصورة  قانونية الدستور الرئيس وقعبعد ذلؾ بوقت قصير و  .األصوات

مجمس ل 2012نوفمبر  22اعالف  مف خالؿ اكتسبيا التي كاف قد السمطة التشريعية
 في، 2012في يونيو  والذي تـ حم، مجمس النواب أعضاء حتى يتـ انتخابالشورى 

 الشخصيات المعارضة مختمؼ واصمت في حيف  .2013عاـ  مف الربع األوؿ
 استعدادىـوابداء  موافقتيا، عمى الرغـ مف مف الدستور الخاصة بيـ المواقؼ

 .االنتخابات التشريعية لممشاركة في
 

، مرسي، دعي الرئيس الدستور وضع عممية الناتج عف االستقطاب في ضوء .140
مع  اف المحادثات قائال، الحوار إلى مزيد مف 2012ديسمبر  26ابو في خط في

أحزاب  التي جمعت بيف، ضرورة. اف جبية االنقاذ الوطني اآلف اصبحت المعارضة
االعالف الدستوري ردت ايجابيا عمى ىذا . كما يجب  لالحتجاج عمى المعارضة

والتى  2012ديسمبر  26االشارة الى البياف الصادر عف رئيس المفوضية بتاريخ 
 عالية مف بروح، حوار بناء لمدخوؿ في المصرية جميع أصحاب المصمحة دعت

 وضع أثناء نشأت في االنقسامات التي، لمتغمب عمى والتسامح االحتراـ المتبادؿ
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 أمر ،2012 ديسمبر 27بتاريخ  .بمدىـ العممية الديمقراطية فيتعزيز الدستور و 
 المعارضة البارزيف ثالثة مف قادة تحقيقا معفتح  حديثا المعيف المدعي العاـ المصري

بتيمة  السابقيف الرئاسة مرشحيف، عمرو موسي وحمديف صباحي البرادعي محمد -
مشروع  ضد خالؿ االحتجاجات مرسي الرئيس محمدب االطاحة التحريض عمى

 .جبية االنقاذ الوطني أعضاء في جميعيـ باف الرجاؿ الثالثةعمما  الدستور.
 

 أصحاب المصمحة بيف إجراء حوار بناء قد يرى المؤتمر التشديد عمى أىمية .141
 استكماؿ االنتقاؿ، مف أجؿ  االنتخابات التشريعية المقررة تنظيـ جاحلن المصرية

االقتصادية االجتماعية و  والتصدي لمتحديات ،2011 أعقاب ثورة في السمس لمسطة
الالزمة  تقديـ التنازالت المصرية ةألصحاب المصمح مف الميـ .البالدالتي تواجو 
 االعتبارات الشخصية قبؿ كؿتغميب المصمحة الوطنية خالفاتيـ و  لمتغمب عمى
في  مصربمساعدة  أف يقـو المجتمع الدولي مف الميـ أيضاو  .األيديولوجيةوالحزبية و 

، تمؾ التحديات االجتماعية واالقتصادية الي التصدي بفعالية جيودىا الرامية إلى
 .المحرز حتى اآلف ممساعدة قد تعزز التقدـل

 
 تونس ( س
 

 الجمعية واصمت .عممية االنتقاليةال الستكماؿ بذلت تونس جيودا متواصمة .142
 بصياغة كمفت ست لجاف مع الدستور الجديد صياغة عمى العمؿ الوطنية التأسيسية
 د أعطيتاال انيا ق عمميا، بالنظر إلى التأخر فيو  .المختمفة فصولو الدستور الكماؿ

أكتوبر  23في  األولي بعد الموعد النيائي عمميا الستكماؿ المزيد مف الوقت 
  .2013بحموؿ ابريؿ  الدستور الجديد عممية صياغة إكماؿ ومف المتوقع .2012

الرئاسية والتشريعية( ) تقوـ االنتخابات العامة آف ومف المتوقع التأخير، وبسبب ىذا
 .2013عاـ  الثاني أو الثالث مف في الربع االنتقالية المرحمة يمثؿ نيايةوالتي سوؼ 
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، وخاصة في في جميع أنحاء البالد عنيفة مواجيات وقد اندلعت في مناسبات قميمة
 .العاصمة تونس

 
، القتصاديا اإلصالح في تنفيذ برنامج العادة الحكومة شرعت، مف جانبيا .143

قطاعات والعدؿ، و ، والخدمات االجتماعية، واألمف، تكنولوجيا المعموماتو 
 بسبب االحتجاجات تواجو تحديات خطيرة مشاريع اإلصالحاال اف  .االتصاالت

 العديد مف المستثمريف تثبيط وبالتاليمستقبؿ البالد ، عمي  المتكررة التي توثر
 .البالد مف الذىاب إلى والسياح األجانب المحتمميف

 
حث جميع تقالية و دعمو المستمر لمعممية االن قد يرى المؤتمر اف يوكد .144

 جيودىـ مف أجؿمضاعفة و  في مساعييـ عمى المثابرة التونسية أصحاب المصمحة
، المتكررة االحتجاجمسيرات بنجاح وفي الوقت المناسب. نظرا لالفترة االنتقالية  إتماـ
 سواء في الحكومة أو، التونسييف جميع أصحاب المصمحة دعوة يرى المؤتمر فيقد 
لمتعبير عف  فقط الوسائؿ السممية، الستخداـ جميع المواطنيف ، وكذلؾالمعارضة في

 التي أثارتيا المطالب لتمبية بالدىـل الالزمة لمسماحتقديـ التنازالت و  والمظالـ آرائيـ
 .2011الي يناير  2010مف ديسمبر  االحتجاجات الشعبية

 ليبـــــــيا  ع( 
 

المؤتمر  اجحة النتخابن عمى خمفية االتحادلمؤتمر  الدورة األخيرة عقدت .145
وبعد  ،2012 أكتوبر 14يـو ، ، افتتاحو بعد.  ،2012 تموز 7في  ، العاـ الوطني

 في قبوؿو   .رئيسا لموزراء زيداف عمي انتخب السيد 2012اكتوبر  14تدشينيا في 
 وتعزيزطنية و  موحدة أمنية عسكرية قوات إنشاء عمى رئيس الوزراء أكد تعيينو

 ،2012 أكتوبر 31في  .بالنسبة لمحكومةاألىداؼ ذات األولوية الوطنية و  المصالحة
تـ  ،2012نوفمبر  14ويوـ المؤتمر الوطني بالمواقة عمى الحكومة الجديدة، قاـ 

 مف خالؿ، قررت المفوضية، مف جانبيا .لمحكومة الجديدةالسمطة  تسميـ االنتياء مف
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فضال عف  األمـ المتحدة،مع  العمؿ عف كثب، في طرابمس مكتب االتصاؿ التابع لو
  .العممية االنتقالية دعـ لمواصمة في البالد، شركاء االتحاد األفريقي غيرىا مف

 
رئيس  قاـ ،2012 األوؿ مف شير ديسمبر في النصؼ، وعالوة عمى ذلؾ .146

 والسودافتشاد والنيجر و  الجزائر البمداف المجاورة0 زيارة إلىب زيداف الوزراء عمي
مر أ ،2012ديسمبر 16في و  .التعاوفاإلقميمي و  متعمقة باألمفال لمناقشة القضايا

وىي  جيرانو أربعة مف ميبية معال لمحدود المؤتمر الوطني العاـ باالغالؽ المؤقت
الجنوبي مف  اعمف الجزء الوقت نفسو، بينما في والسودافالنيجر وتشاد و  الجزائر
في ىذه المنطقة مف  ألمنيةا مواجية التحديات، مف أجؿ منطقة عسكرية مغمقة البالد
 .اإلجراـغير ذلؾ مف أشكاؿ و  عنفا متزايدا تشيد، والتي البالد

 
 في ليبيا الجاريةعممية االنتقالية دعمو لم قد يرغب المؤتمر اف يؤكد مجددا .147

 .القطاع األمني بما في ذلؾ إصالح، المتعمقةمواجية التحديات والجيود المبذولة ل
 لمواجية وجيرانيا بيف ليبيا استمرار المشاركة ورةعمى ضر  عمى أف يشددوايضا 
االجتماع المشترؾ  توصياتكما اف   .ذات الصمةو  األمنية المشتركة التحديات

، الذي في منطقة الساحؿ الوضع بشأف واالمـ المتحدة لمخبراء يبف االتحاد االفريقي
سمـ واألمف مجمس ال والتي أقرىا ،2012مارس  15و  14يومي  أبابا أديسعقد في 

 الدوؿ بيف جميعجيد تعاوني توفر إطارا لمما  ،2012مارس  20في  في باماكو
 .المطروحة لمواجية التحديات المعنية

 مســـائل مواضيعيــة .2
 إصالح قطـــاع األمــن ( أ

صالح قطاع ال إطار سياسة االتحاد االفريقي لتطوير عممية تـ االنتياء مف  .148
الدوؿ  ىو توجيوالغرض مف ىذه الوثيقة و  .لتقريرخالؿ الفترة المشمولة با، األمف

لمرقابة  وحساسية، أكثر فعالية وكفاءةجعميا األمنية ل قطاعاتيا لتحويؿ األعضاء
األعضاء  الدوؿ األمف والعدالة. تمت استشارةمف  واحتياجات الشعب الديمقراطية، 
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 سنوات  3 عمى مدى القطاعات ذات الصمة معوايضا خبراء األمف  عمى نطاؽ واسع
بخصوص ىذه الوثيقة.  تمت عممية التشاور مع الدوؿ  2009اعتبارا مف يناير  

 أديس التي عقدت في لمدوؿ األعضاء الخبراء الحكومييف اجتماع االعضاء خالؿ
 اإلطارية بشأف االتحاد االفريقي سياسة وأيد الذي اعتمد  2011 أبابا في مايو

مشاورات نالت ايضا  وضع وتطوير الوثيقة مشروع اصالح قطاع االمف. اف عممية
المجموعات االقتصادية ، بما في ذلؾ مع أصحاب المصمحة اآلخريف واسعة النطاؽ

، المدني األفريقيوالمجتمع  )سيسا( في أفريقيااألمف و  المخابرات لجنة  /اإلقميمية
االمف  اصالح قطاع اإلطارية بشأفالنسخة النيائية لموثيقة  وعممت .المتحدة واألمـ

 .2012في ابريؿ  والمجموعات االقتصادية اإلقميمية لجميع الدوؿ األعضاء
 

اصالح قطاع االمف  إطارية لالتحاد االفريقي بخصوصالوثيقة  االنتياء مف .149
التى يتعامؿ معيا االتحاد كثير مف الصراعات نظرا لم جاء في الوقت المناسب

ومالي  أفريقيا الوسطى في جميورية يمثؿ تمؾ الت القضايا عدد مف حاليا في األفريقي
بالدور  مع االعتراؼ  وغيرىا الكثير. جميورية الكونغو الديمقراطية و، بيساوغينيا و 

اصالح  في الدولييف الالعبيف، واألمـ المتحدة وغيرىا مف لالتحاد األفريقي الياـ
طار قطاع االمف  طنية الو الذى يؤكد عمى الممكية  االتحاد االفريقي سياسة، وا 

عمى المستوييف  إضافية، أدواتعمميات اصالح قطاع االمف، و يمكف تطوير ل
 .اصالح قطاع االمف عمميات، التى قد تعزز والقاري الوطني

 
 لمساعدة فيا طمبوا دوؿ اعضاء لرد عمىبا قد بدأ بالفعؿ االتحاد االفريقي  .150

جميورية  دةمساعاالتحاد االفريقي بقاـ  2012 يونيوفى   .إصالح قطاع األمف
يقـو االتحاد  أف ومف المتوقع .الوطني لمبالد سياسة األمف في تطوير جنوب السوداف

فى اصالح القطاع  مساعدةلم مف الدوؿ األعضاء االفريقي باالستجابة لطمبات كثيرة
الوثيقة  الورادة في المبادئ سوؼ يستخدـ و وما بعده، 2013عاـ  االمني في

 .يةإالطارية كمبادىء استرشاد



ASSEMBLY/AU/3 (XX) 

Page 74 

 

 1540األمن  قرار مجمس تنفيذ ( ب
 

انتشار األسمحة رىاب والجريمة المنظمة ، برز المتزايدة لإل مع التيديدات .151
جيات غير دولية مثؿ الجماعات والمواد ل والنووية والبيولوجية واإلشعاعية الكيميائية

تجمت و  .داخؿ المجتمع الدولي عميؽ، والتي شكمت مصدر قمؽ اإلجرامية واإلرىابية
 شبكات ظيور وكذلؾ الفقداف،و  سرقةال مثؿ حوادث مختمفة المخاوؼ مف خالؿ ذهى

 .االتجار بالبشر
 

 تبنى مجمس األمف الدولي ،2004 ابريؿ 28في و  الخمفية، وعمى ىذه .152
 لمنع جميع الدوؿ عمى يفرض التزامات( والذي 2004)1540باإلجماع القرار 

اطراؽ  إلىوالبيولوجية ووسائؿ إيصاليا،  األسمحة النوويةانتشار األسمحة الكيميائية و 
 الداخمية والضوابط التشريعات المناسبة عف طريؽ إنشاءدولية، بما في ذلؾ  غير

شدد ، والذي (2011) 1977القرار  اتخذ مجمس األمف، كما ذات الصمة عمى المواد
 .المنظمات اإلقميمية في ىذا الشأف تعزيز دور عمى ضرورة

 
 ال تزاؿ ىناؾ تحدياتاال انو  ،1540 بالقرار ـ أفريقياالتزا عمى الرغـ مف .153

 .الممحة التنموية وأولويات محدودية الموارد، وذلؾ بسبب وفعاالتنفيذه تنفيذا كامال ل
مع  وذلؾ بالتعاوف لجنة لمعمؿ بالقرار، جميورية جنوب أفريقيا، أنشأت واستجابة ليذا

شؤوف نزع السالح، كما استضافت، ل مكتب األمـ المتحدةبدعـ مف االتحاد األفريقي و 
 1540تنفيذ القرار  ورشة عمؿ حوؿ، في بريتوريا، 2012نوفمبر  22إلى  21مف 

 المتاحة لمدوؿ أوجو التآزر لفيـ ورشة العمؿ ساىمت .األفريقية بالنسبة لمدوؿ
 يةتنمية القدرات الوطن، و التنمية االقتصادية واالجتماعية لتحقيؽ أىدافيا في األفريقية

بالجيود الالزمة  لمقياـ ورشة العمؿ االتحاد االفريقي 0 وقد طالب1540 القرار لتنفيذ
المنظمات الدولية ذات الصمة، و  المجموعات االقتصادية اإلقميمية في التعاوف مع
 .في أفريقيا2004لمعاـ  1540تنفيذ  القرار رقـ  ولمواصمة تعزيز 
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كما  ،1540 القرار تنفيذب لتزاـ أفريقياا التأكيد عمى قد يرغب مؤتمر القمة في  .154

أو  سواء مف الناحية المالية المساعدة المطموبة الدولي إلى تقديـالمجتمع قد يدعو 
 وتشجيع بريتورياب ورشة العمؿ عقدب أيضا في الترحيب و  .االسياـ في بناء القدرات

 متابعة لمعمؿ عمى وسائر أصحاب المصمحة 1540المجنة المكونو لتنفيذ القرار 
 .التي تـ إجراؤىا بنشاط التوصيات

 
 اإلرهاب والتطرف العنيف: ( ج
 

أعماؿ اإلرىاب  ارتفاعا في شيدت القارة االستعراض، خالؿ الفترة قيد .155
، ولكف المنظمة الجماعات اإلرىابية ليس فقط مف قبؿ ارتكبتالتطرؼ العنيؼ والتى و 

 الكراىيةسرد ل لالسؼ الذيف يشتركوف، يعمموف بشكؿ مستقؿ مف قبؿ أفرادأيضا 
 الشرقية والغربية في األجزاء في معظميا ىذه االعماؿ وقعت .العنؼوالتعصب و 
 منشآت ضد االعتداء اإلرىابي .منطقة الساحؿ بما في ذلؾ في، القارة والشمالية مف
 ليذه الظاىرة التزايد المستمر خطورة اميناس يشيد عمى في الجزائري معالجة الغاز

 االرىابييف مجموعة كبيرة مف تشارؾ كما المتغيرة،مظاىره و  ابرة لمحدودالع اإلجرامية
باحتجاز مئات  األفارقة، بما في ذلؾ غير مختمفة مف جنسيات المدججيف بالسالح

المسمحة  التي قامت بيا القوات عممية االنقاذ جزائرييف واجانب. ساىمتمنيـ  لرىائفا
 األضرار التي لحقت نطاؽ والحد مف مئات األرواح البشرية في إنقاذ الجزائرية
 .المرافؽ

 
بشكؿ ، والعمؿ الدوؿ األعضاءمعززة مف و  بذؿ جيود متجددة يتطمب الوضع .156
اإلقميمية  القائمة في إطارغيرىا مف الشركاء الدولييف، المتحدة و  مع األمـ وثيؽ

 اإليديولوجياتوعالوة عمى ذلؾ وبالرغـ مف اختالؼ  اإلرىاب. لمكافحة والدولية
 ستغمةم لعمؿا تواصؿالجماعات اإلرىابية و  واألجندات فاف المنظمات المتطرفة



ASSEMBLY/AU/3 (XX) 

Page 76 

 

االجتماعي  والحرماف التيميشسوء اإلدارة، وكذلؾ الموجودة و  الثغرات األمنية
 االجتماعية واالقتصادية المظالـ أيضا تستغؿ، فإف ىذه الجماعات  .واالقتصادي

ما يترتب عميو مف  مع والدينية االجتماعية اتالتوتر  الثارة، بيف الطوائؼالتوازف وعدـ 
 .الدولة استقرار عواقب وخيمة عمى

 
 في حيف أف .أي ظرؼ مف الظروؼ تحت األعماؿ اإلرىابية يمكف تبرير ال .157

التطرؼ العنيؼ، مف اإلرىاب و  الناشئة عف التحديات األمنيةمعالجة تكثيؼ الجيود ل
عمى  الدولة سيطرة وفعالية ة الحدودمراقب وفعالية تبادؿ المعمومات تعزيزخالؿ 

 مف الميـ أيضا. موكاالت المنحصصة ذات الصمةبناء القدرات لأراضييا الوطنية و 
وباإلضافة إلى  .انتشار اإلرىابتطوير و  تؤدي إلى والعوامؿ التي معالجة الظروؼ

، نظرا التطرؼ واقتالع مكافحة برامج لتطوير خاصة ىناؾ حاجة إلى جيود، فأف ذلؾ
 مف قد استفادت الجماعات اإلرىابية الماضية، عمى مدى السنوات القميمةنو، أل

 .دعـ جدوؿ أعمالياواستغمتيـ في  األفراد والجماعات ضعؼ
 

 .عديد آخريف ودمرت في القارةالعديد  حياة وقد اىدرت األعماؿ اإلرىابية .158
 في ىذا .قاـاألر  مف حيث فقط معيـ والتعامؿ في كثير مف األحيافبغير اسـ  ضحايا

ضحايا  لدعـ أكثر استدامة جيود بذؿ االتحادي األىمية بمكاف أف الصدد، مف
 ىذه الجيودو  .في ىذا الصدد خطوات المفوضية فى اتخاذ وقد شرعت .اإلرىاب
 .تكثيؼو  إلى متابعة تحتاج

 
 منذ وقت طويؿو  االتحاد االفريقي أف يؤكد عمى موقؼ العاـقد يود المؤتمر  .159
 ضرورة قياـ الدوؿ عمىالتطرؼ العنيؼ، وكذلؾ لإلرىاب و  تاـالرفض ال عمى

الدولي االتحاد االفريقي واالطار إطار  اللتزاماتيا بموجب األعضاء باالمتثاؿ التاـ
نفس وب  .ليذا الغرض والبشرية الالزمة الماليةتخصيص الموارد و  لمكافحة اإلرىاب
 لمعالجة متجددة لى بذؿ جيوداألعضاء إ ضرورة قياـ الدوؿ عمى القدر مف األىمية



ASSEMBLY/AU/3 (XX) 

Page 77 

 

تأييده  أيضا اف يعرب عف قد يرغب المؤتمر  .انتشار اإلرىاب الظروؼ المؤدية إلى
دراسات والبحوث حوؿ لم الجزائر مركز ة، عف طريؽالمفوضي التي تبذليا لمجيود
متابعة العامؿ ك الساحؿ، مثؿ برنامج مبادرات أخرى، وكذلؾ مف خالؿ، اإلرىاب

 .2012مارس  20في  اجتماع باماكو في مجمس السمـ واألمف اعتمده لالعالف الذي
 
 القرصنة البحرية ( د
 

تيديدا  ال تزاؿ تشكؿ غينيا وخميج سواحؿ الصوماؿ البحرية قبالة القرصنة .160
 وبناء عميو، .االجتماعية واالقتصادية جيود التنمية وتقويض ألمف المنطقة خطيرا

تعزيز  بما في ذلؾ اآلفة، تصدي ليذهلم تكثيؼ جيودىا ينبغي لمدوؿ األعضاء
 ستقوـ المفوضية، مف جانبيا .في ىذا المجاؿ مختمؼ المبادرات بيف التنسيؽ

، والتي األمف والسالمة البحرية خالياالتنسيؽ مع المعمومات و  تفعيؿ اإلسراع فيب
 .القرصنة البحرية مكافحة تعزيز مياـ تشمؿ سوؼ

 
 أفريقيا في منع نشوب الصراعات تحديات هـ( 
 التكاليؼ المالية سواء مف حيث مرتفعة،تسوية النزاعات و  تكاليؼ إدارة .161

 .سكاف المتضرريفلم أو تقديـ المساعدة اإلنسانية لعمميات حفظ السالـ والبشريةا
، إلى ىذه القائمة إضافة بعد انتياء الصراع جيود إعادة اإلعمار ارتفاع تكاليؼ

الوقاية خير " أف منذ فترة طويمةمقوؿ المأثور ل إضافية مصداقية وبالتاليواإلقراض 
أقؿ  ىيوقاية والمادية لم، والتكاليؼ المالية القوة البشرية واعترافا بأف ."مف العالج

المجموعات و  ، اف االتحاد االفريقيلمعنؼ المسمح اآلثار المدمرة بالمقارنة مع بكثير
سياسات موضوعية و دوا معايير ، اعتمالماضييف وخالؿ العقديف االقتصادية اإلقميمية
 .في القارة الصراعات المسمحة التي تيدؼ إلى منع
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 الصراعات العنيفة العديد مف، ومع ذلؾ، فاف التطورات عمى الرغـ مف ىذه .162
 وجود تحديات، وذلؾ يشير إلى  لقارةتشتعؿ با ال تزاؿ الخطيرة واألزمات السياسية

أسباب ب بعضيا تتعمؽ التحديات ىذه .في أفريقيامنع نشوب الصراعات جدية ل
، في وقت واحد، القدرة عمى التعامؿ القضايا ذات، فضال عف في القارة الصراعات

 عمى المدى الطويؿ.الوقائي  العمؿ واالنخراط في الجارية األزمات العديد مف مع
 : خارجية.3:مؤسسية 2، ىيكمية:1 : أف تصنؼ التحديات عمى أنيا ولذلؾ، يمكف

 
 الجذرية لمصراعاتباالسباب  بعض أسبابيا تتعمؽ الييكمية التحديات .163

 الحكـ الديمقراطي مبادئ االنحراؼ عف وتشمؿ: .السياسية في القارة واألزمات
الدارة الغير العادؿ لمموارد، والتوزيع اإلنساف وانتياكات حقوؽ لمعمميات  سيئة، وا 

الجيات الفاعمة االجتماعي و  الحوار، وانعداـ االجتماعي والسياسي والتمييز االنتخابية
الموارد المالية والتي قد ال  تعمؽ بقمة. اسباب ىيكيمية اخرى تفي بمد معيف السياسية
الحاسمة  االجتماعية واالقتصادية بعض االحتياجات تمبيةب األفريقيةلمدوؿ  تسمح

 يفالكثير مف المواطنحباط نتيجة إلتكوف  مثؿ ىذه الحاالت ومع ذلؾ، فإف .مواطنييال
 المنقذ لتكوفغيرىـ مف الجيات الفاعمة أمراء الحرب و  مفتالعب عرضة لم وجعميـ

 الجماىيري الغضب في مواجية لنجاحا التدابير الوقائية عمى مف الصعبمما يجعؿ 
 .مف ىذا القبيؿ

 
العديد مف  في وقائية فعالة عدـ وجود ىياكؿ التحديات المؤسسية: وتشمؿ  .164

، واالفتقار إلى القارية أدوات السياسة بعض مف في تنفيذ ربالتضا، البمداف األفريقية
في  في الوقت المناسب لتدخؿتحاد االفريقي اتسمح لالالموارد التي يمكف أف القدرات و 

 مف الجيات الفاعمة النفوذ الالـز لدى وعدـ وجود، قبؿ تفاقميا حاالت األزمات بعض
 األفريقية لدييا بعض الدوؿ .صراعال يمكف أف تؤدي إلى المشاركة في األنشطة التي

 لتعويض منع نشوب الصراعات إجراءات التي تنفذ والمؤسسات اليياكؿ الوطنية
 الوطنية، أمناء المظالـ، الوطنية لمسالـ  المجالس تمؾ وتشمؿ .األزمات السياسية
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ومع  .الوطنيةنظـ اإلنذار المبكر و شيوخ، لم ومجالس مجموعات (المجموعات الدينية 
، فإف ىذه في جميع الحاالت، و  ىذه اليياكؿ تفتقر العديد مف البمداف األخرى ،ذلؾ

أو حتى الموارد  القانونية، او المعنوية  المطموبة:السمطات  تمتع بكؿت قد ال المؤسسات
 .بمياميا لالضطالع المالية

 
 في لمنع نشوب الصراعاتيشكؿ تحديا  االتحاد االفريقيمؤسسات  قمة قدرة .165
 لتمكينيا مف عمى الدعـ الخارجي إلى االعتماد في كثير مف األحيافا يؤدى مم القارة

عمى االقؿ،  نتيجتاف، وىذه الحالة ليا الخاصة التوصيات السياسية تنفيذ العديد مف
قد  يعني أف لجيات خارجية وىذا لقراراتلتنفيذ تمؾ ا مديف بالفضؿ ىو أنواالولى: 

 النتيجة الثانية:  .ألغراض وقائية ت المناسبفي الوق لمعمؿ العديد مف الفرص تفقد
إجراءات  التي تستيدفيا ىذا الصراع إلى الجيات الفاعمةالتى يوجييا  ىي الرسالة

اف االتحاد االفريقي بال  في كثير مف األحياف ىذه الجيات تصور، كما توقائية
 .تردع، وبالتالي ال أسناف

 
الممسات بوضع  حالياد االفريقي ، يقوـ االتحاالتصدي ليذه التحديات مف أجؿ .166

 ليكوف بمثابة ىذا االطار وييدؼ .منع نشوب الصراعاتاطار قاري ل األخيرة عمى
منع نشوب  منيجية في تعميـ االتحاد االفريقي لمساعدة مفوضية مرف قالب

اإلدارات مشاركة المجاالت ذات الصمة مع صياغة السياسات و  الصراعات بواسطة
 مف خالؿ تحديد "ثقافة الوقاية" إنشاء كما ييدؼ إلى  .المختمفة البرامجواألجيزة و 

االتحاد سياسات حساسية  إدماج تمكيف التي مف شأنيا واإلجراءات المناسبة الوسائؿ
عمى  مماثمة ىياكؿ معوالدائـ  ىذا وسيقـو بالتنسيؽ الوثيؽ .االفريقي لمصراعات

 . المجموعات االقتصادية اإلقميمية مستوى
 

 األعضاء عمى التزاـ الدوؿعمى  تأكيده مؤتمر القمة ضرورة اعادة  بقد يرغ .167
ينبغي لمدوؿ  وفي ىذا الصدد، .في القارة نشوب الصراعات بصورة فعالة منع
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 بالفعؿ. وقد يود المؤتمر أيضا في تشجيع المتفؽ عمييا القواعد احتراـ األعضاء
لتبادؿ صراعات منع نشوب المؤسسات وطنية لممف يمتمكوف  الدوؿ األعضاء

الدوؿ  يمكف أف تساعد أف المفوضية في ىذا الصدد ومف الجدير بالذكر .الخبرات
تفعيؿ فأف  لإلنذار المبكر. وعالوة عمى ذلؾ نظـ وطنية إقامة الراغبة في األعضاء

تعزيز  القدرة عمى ، سيكوف بمثابة زيادة2013في عاـ  عمـو أفريقيا لمحكماء لشبكة
لمكشؼ ، مف أسفؿ إلى أعمى، مف خالؿ عممية  وقت المناسبالفعاؿ في ال العمؿ
 وبالتالي العمؿ عمى تسويتو بطريؽ سممية.واسبابو  حالة الصراع بذور عف

 
 الصـــةالخ سابعًا. 

 
التقدـ في ، قد تـ احراز بعض قيد االستعراض خالؿ الفترة عمى الرغـ مف أف .168

في المجتمع  الشركاء مفذي تتمقاه الدعـ الو  جيود أفريقيا، وذلؾ بفضؿ تحقيؽ السالـ
 .واألمف مجاؿ السمـ في تحديات صعبة تواجو، مع ذلؾ، ال تزاؿ، فإف القارة الدولي

 اإلقميمية عواقبيا معشرؽ جميورية الكونغو الديمقراطية، و  شماؿ مالي األوضاع في
ف بي، والعالقات وغينيا بيساو في جميورية أفريقيا الوسطى، والتحديات المصاحبة
بيف  عممية السالـ الذي طاؿ أمده فيالجمود والصوماؿ، و ، السودافجنوب السوداف و 

ريتريا إثيوبيا توطيد الميمة المعقدة المتمثمة في و  في الصحراء الغربية، فيالوضع و  وا 
 لـ تكتمؿ رحمة طويمةاماميا  أف أفريقيا تدؿ عمى كميا ذلؾ، حيث تحقؽ السالـ
 .خالية مف الصراعات رةقا اليدؼ المتمثؿ في لتحقيؽ

 
زاء ىذه الخمفية .169 القائمة تسوية النزاعات الخطوات المتخذة لباإلضافة إلى و ، وا 

معالجة الجيود الجارية ل لتعزيز ىناؾ حاجة، اال اف اإلنجازات التي تحققتتعزيز و 
 مف خالؿ تنفيذ بما في ذلؾ ومنيجية، بطريقة شاممة الجذرية لمصراعاتاألسباب 

القانوف والديمقراطية ، وسيادة مجاالت حقوؽ اإلنساف ائمة فيالتعيدات الق
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األعضاء بالدعـ  ضرورة قياـ الدوؿ ىو الميـ بنفس القدر .والحكـ الرشيداالنتخابات و 
 .دورىما في أداء والمفوضية الكامؿ لمجمس السمـ واألمف

 
االتحاد /منظمة الوحدة األفريقية الحتفاؿ أخيرا، وفي حيف تستعد القارة .170

والمجموعات  بيف االتحاد األفريقي، ومسألة العالقة باليوبيؿ الذىبي االفريقي
 النظرية مف الناحيتيف، المزيد مف االىتماـ ينبغي اعطاء0 االقتصادية اإلقميمية

 بروتوكوؿ عمى النحو المتوخى في ،الييكؿ األمنيالسالـ و  لمتأكد مف أف، والعممية
، ينبغي تحقيقا ليذه الغاية .ومنسقةيقة متكاممة بطر بفعالية و قد وظؼ  السمـ واألمف

مف أجؿ  لالتحاد اإلفريقي المسؤولية األساسية عمى السمـ واألمف بروتوكوؿ أحكاـ
المجموعات  التقيد التاـ بيـ. في حيف أفاالستقرار في أفريقيا و السالـ واألمف و  تعزيز

دمنع و  حاسـ في العمؿ عمي ليا دور االقتصادية اإلقميمية في ارة الصراعات ا 
لمنح أفريقيا تماسكيا بقوة القارية و  أىمية دور القيادةولمتاكيد كذلؾ عمي  ،مناطقيا

 .وحدتيا يكمف فيالذي  واألمف مجاؿ السمـ الريادة في
- 

 


