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 قرير مجمس السمم واألمنت
 أنشطته وعن وضع السمم واألمن في إفريقيا عن

 
 :مةمقدأوال: 

ُيقدـ تقرير مجمس السمـ واألمف عف أنشطتو وعف وضع السمـ واألمف في أفريقيا  .1
لبلتحاد  )ؼ( مف البروتوكوؿ المؤسس لمجمس السمـ واألمف 7بموجب المادة 

. ووفقا ليذه المادة، "يقدـ مجمس السمـ واألمف، مف خبلؿ رئيسو، تقارير ياألفريق
يغطي ىذا و السمـ واألمف في أفريقيا". منتظمة إلى المؤتمر عف أنشطتو وعف وضع 

التقرير الذي أعد وفقا لممادة المذكورة األنشطة التي قاـ بيا مجمس السمـ واألمف 
يقدـ عرضا عاما و  2012يناير الى  2011 يوليولتنفيذ تفويضو خبلؿ الفترة مف 

 .الفترةىذه حوؿ وضع السمـ واألمف في القارة خبلؿ 
 :عمى بروتوكول مجمس السمم واألمنالتوقيع والتصديق ثانيا: 

( دولة 51وخمسوف ) ى، وقعت إحد2003البروتوكوؿ في ديسمبر سرياف منذ بدء  .2
( دولة 44بعوف )ر قامت أربع وأ عمى بروتوكوؿ مجمس السمـ واألمف، بينما اعضو 

ف لـ توقعا ولـ تصدقا عمى البروتوكوؿ وىما ابالتوقيع والتصديؽ عميو. وىناؾ دولت
بيد أنيا لـ وقعت الدوؿ األعضاء التالية عمى البروتوكوؿ و رتريا. ا  خضر و الرأس األ

جميورية أفريقيا الوسطى، جميورية الكونغو الديمقراطية، غينيا  :بعدتصدؽ عميو 
 .بيساو، جميورية غينيا، ليبيريا، سيشؿ، والصوماؿ

 :عضوية مجمس السمم واألمن والتناوب عمى الرئاسةثالثا: 
مف ( مف البروتوكوؿ، 1) 5مـ واألمف كما نصت عميو المادة يتألؼ مجمس الس .3

في الحقوؽ ويتـ انتخابيـ عمى النحو التالي: متساويف ( عضوا 15خمسة عشر )
يجري أعضاء  (5( وخمسة )2لمدة سنتيف )يجري انتخابيـ ( أعضاء 10عشرة )
مس حسب (. وفيما يمي قائمة األعضاء الحالييف لممج3لمدة ثبلث سنوات )انتخابيـ 

ميزي: بنيف، بوروندي، تشاد، كوت ديفوار، جيبوتي، غينيا جنإلالترتيب األبجدي ا
فريقيا، أاالستوائية، كينيا، ليبيا، مالي، موريتانيا، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، جنوب 

 .وزيمبابوي
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التي عقدت في  14الػ تجدر اإلشارة إلى أف المجمس التنفيذي، خبلؿ دورتو العادية .4
انتخابات لجميع المقاعد الخمسة عشر ى أجر كاف قد ، 29و 28يومي  بابا،أديس أ

المقرر تمشيا مع وذلؾ  شاغرةكانت في مجمس السمـ واألمف ألنيا 
ASSEMBLY/AU/DEC.106 (VI)  النتخاب فوض المؤتمر بموجبو سمطاتو الذي

 إلى المجمس ،مف البروتوكوؿ( 2) 5 أعضاء مجمس السمـ واألمف بموجب المادة
عشرة ال عضاءاألبالذكر أف والية يجدر  .التنفيذي لبلنتخابات الحالية والمستقبمية

تبعا . و 2012تنتيي في يناير س لمدة عاميف 2010في يناير لممجمس المنتخبيف 
ستعقد في أديس العشريف التي  خبلؿ دورتو العاديةسيقوـ المجمس التنفيذي، لذلؾ، 

مجمس السمـ واألمف لأعضاء خاب عشرة بانت 2012يناير  27و 26أبابا يومي 
 .لمدة سنتيف

مجمس السمـ واألمف، يتناوب أعضاء قواعد إجراءات مف  23قا ألحكاـ المادة وف .5
المجمس عمى رئاستو عمى أساس شيري وفقا لمترتيب األبجدي االنكميزي لقائمة 

خبلؿ الفترة قيد االستعراض، تـ التناوب عمى رئاسة مجمس و أعضاء المجمس. 
 التالي:كلسمـ واألمف ا
 ؛2011 يوليو   بنيف 
 ؛2011 أغسطس   بوروندي 
 ؛2011 سبتمبر    تشاد 
   ؛2011 أكتوبر   رواندا 
  2011 نوفمبر    جيبوتي ، 
 ؛ 2011 ديسمبر   غينيا االستوائية 
 2012يناير    كينيا  

 :أنشطة مجمس السمم واألمن :رابعا
االضطبلع مـ واألمف، في إطار مجمس السبذؿ خبلؿ الفترة قيد االستعراض،  .6

والمسائؿ األخرى ذات الصمة واألزمات جيودًا مستمرة لمتصدي لمنزاعات ، بواليتو
داخؿ القارة وذلؾ بما في ذلؾ إعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاعات وبناء السبلـ 
د التحااأجيزة سائر بالتعاوف الوثيؽ مع جميع الجيات المعنية األخرى، بما في ذلؾ 

دارتيا  األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية لمنع النزاعات وا 
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األوروبي لبلتحاد  ولجنة السمـ واألمفومجمس األمف لؤلمـ المتحدة  وتسويتيا،
ف. وفي ىذا الصدد، عقد مجمس السمـ واألمف و األفريقي اآلخر االتحاد  وشركاء

رؤساء  في ذلؾ اجتماع واحد عمى مستوى( اجتماعا، بما 25) خمسة وعشريف
واحد عمى  واجتماع 2011غسطس أ 26في أديس أبابا في الدوؿ والحكومات 

 .2011 سبتمبر 21المستوى الوزاري في نيويورؾ في 
مف بيف االجتماعات التي عقدت خبلؿ الفترة المشمولة بالتقرير، جمسات إعبلمية و  .7

وقضايا السمـ واألمف. وقد ُدعيت  حوؿ مختمؼ أوضاع معمومات مستكممةلتمقي 
بالقضايا التي نوقشت في  يفإلى جانب أصحاب المصمحة اآلخريف المعنيالبمداف 

أحكاـ مجمس السمـ واألمف االجتماعات وجمسات اإلحاطة بما يتماشى مع 
ىذه وترد وقائع . المجمس وبما يتفؽ مع أحكاـ بروتوكوؿ والمتبعة فيالممارسة و 

ت اإلحاطة التي عقدت خبلؿ الفترة المشمولة بالتقرير في االجتماعات وجمسا
 .المرفؽ بيذا التقرير( 1)الممحؽ 

 :صمةالذات والنزاعات األخرى بأوضاع األزمات ( األنشطة المتعمقة ألف
خبلؿ الفترة قيد االستعراض، بحث مجمس السمـ واألمف أوضاع األزمات/النزاعات  .8

 ،مدغشقرمصر، ليبيا، غو الديموقراطية، جميورية الكونالتالية: كوت ديفوار، 
(، العبلقات بيف السوداف السوداف )دارفورجميورية الصوماؿ، جميورية غينيا، 

 وجنوب السوداف فضبل عف مسألة جيش الرب لممقاومة. 
 دار فور (1

، بنشاط الوضع في دارفورمجمس السمـ واألمف تابع خبلؿ الفترة قيد االستعراض،  .9
ميات االتحاد األفريقي واألمـ المتحدة المختمطة في دارفور بما في ذلؾ أنشطة عم

السوداف. بشأف فريقي ألالرفيع المستوى لبلتحاد ا التنفيذ يوناميد( وأنشطة فريؽال)
 286االجتماع الػأربعة اجتماعات )مجمس السمـ واألمف  عقدوفي ىذا اإلطار، 

؛ 2011أكتوبر  20 المنعقد في 297االجتماع الػ ؛2011 يوليو 19عقد في منال
 30في المنعقد  301االجتماع الػ؛ 2011نوفمبر  28في المنعقد  300الػاالجتماع 

 (.2011 نوفمبر
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، فإف المجمس، مف بيف أمور 2011 يناير 19عقد في نالم 286خبلؿ اجتماعو الػ .10
 أخرى:
 لميوناميد طةشر  وال العسكرية العناصر نشر في المحرز التقدـ بارتياح الحظ 
 والمؤدى دارفور أنحاء بعض في السائد األمف انعداـ إزاء القمؽ عف أ عرب 

  المدنييف، السكاف ونزوح األرواح في خسائر إلى
  وثيقة توقيع وخاصة السياسية، الدوحة محادثات اختتاـالحظ مع االرتياح 

 ؿوالعد التحرير وحركة السوداف حكومة جانب مف دارفور في لمسبلـ الدوحة
 2011 يوليو 14 في الدوحة في

 مف يودالجكثيؼ ت واليوناميد المستوى رفيعال األفريقي االتحاد فريؽ مف طمب 
 دارفور يف السياسية العممية إطبلؽ أجؿ

 األمف مجمس مف المجمس وطمب يراش 12 لمدة وناميديال والية تمديد قرر 
 حذوه يحذو أف

ؽ االتحاد اإلفريقي فري د واليةيمدت، قرر مجمس السمـ واألمف 297خبلؿ اجتماعو الػ .11
القضايا العالقة  استكماؿلمدة سنة واحدة لتمكينو مف تيسير بشأف الرفيع المستوى 

ذات الصمة وتوصيات فريؽ االتحاد اإلفريقي الرفيع المستوى  ووذلؾ تمشيا مع قرارات
 .دارفور بشأف

، فإف 2011نوفمبر  30و 28في  المنعقديف 301الػ و 300الػو ياجتماعوعقب  .12
 مسالمج
  حوؿالعاـ لؤلمـ المتحدة وضع خارطة طريؽ بأحاط عمما باعتزاـ األميف 

في ىذا و فريقي. وثيؽ مع االتحاد األالتشاور البعممية السبلـ في دارفور 
في الحسباف موقؼ األخذ الصدد، أكد مجمس السمـ واألمف عمى ضرورة 

أكتوبر  29االتحاد االفريقي بشأف دارفور كما ورد في بيانو الصادر في 
وما تبله  ،فريؽ االتحاد األفريقي المعني بدارفور تقريروالذي أجاز  2009
 دارفور؛ بشأففريقي االتحاد األرات صادرة عف قر ممف 

  بدعـ  فريؽ االتحاد اإلفريقي المعني بدارفور بذليايكرر دعمو لمجيود التي
لؾ تمشيا وذلمحوار السياسي في دار فور لتسييؿ البدء المبكر يوناميد مف ال
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رحب صدد، في ىذا ال. و االتحاد األفريقي ذات الصمةمقررات مع جميع 
مف طمب و بيئة مواتية بتييئة التزاـ الحكومة السودانية بمجمس السمـ واألمف 

ا الرامية ميوناميد تكثيؼ جيودىفريؽ االتحاد اإلفريقي المعني بدار فور وال
شركاء االتحاد  إلى إشراؾ جميع أصحاب المصمحة في دارفور ودعا

تقديـ إلى ه والمجتمع الدولي بأسره ءاألفريقي وخاصة مجمس األمف وأعضا
 الدعـ الكامؿ ليذه العممية.

 السودان/جنوب السودان (2
 اجتماعيفالمجمس فيما يتعمؽ بالعبلقات بيف السوداف وجنوب السوداف، عقد  .13

 16 المنعقد في 308واالجتماع الػ 2011 نوفمبر 30عقد في المن 301)االجتماع الػ
 فإف المجمس:، 301وفي اجتماعو الػ (.2012 يناير
 االنفصاؿ؛ ما بعد رحب بالتقدـ المحرز حتى اآلف في مفاوضات 
  شدد عمى المسؤولية األساسية لقادة السوداف وجنوب السوداف في ضماف حؿ

متفؽ عميو لدولتيف الو األساسي القضايا العالقة بسرعة تمشيا مع المبدأ 
 ؛ىخر ىما األاحدإعزز تو في سبلـ مقومات البقاء وتعيشاف تممكاف 

 مف السوداف  فريقي الكامؿ التفاؽ أبيي وحث كبلجدد دعـ االتحاد األ
بإخبلص ودوف و  بموجب االتفاؽ ماتنفيذ التزاماتيعمى وجنوب السوداف 

أبيي لجيودىا الدؤوبة في ؤلمـ المتحدة األمنية المؤقتة لقوة الب شادوأ شروط
 ضطبلع بواليتيا؛في اال

 لمجتمع الدولي في أف يضطمع بو ا شدد عمى الدور الحاسـ الذي يمكف
، بما في ذلؾ الرفع الفوري تمتمكاف مقومات البقاءتحقيؽ ىدؼ دولتيف 

الدعـ قديـ لمعقوبات المفروضة عمى السوداف وتخفيؼ عبء الديوف وت
سوداني الناجـ عف المالي المناسب والمبلئـ لتخفيؼ التأثير عمى االقتصاد ال

فقداف إيرادات كبيرة بعد انفصاؿ جنوب السوداف، وتقديـ العوف والمساعدة 
شامؿ الفضبل عف الدعـ السياسي لمنيج الجديدة التقنية لدولة جنوب السوداف 

 لمسبلـ.
 :فإف مجمس السمـ واألمف، 308خبلؿ اجتماعو الػ .14
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  بيف السوداف وجنوب  حدودال سيما ترسيـ ال المفاوضاتالتقدـ المحرز في بأشاد
 .السوداف

  أعرب عف بالغ قمقو إزاء عدـ احراز تقدـ في المسائؿ الجوىرية التي تؤثر عمى
الجنسية وأمف الحدود وأبيي والنفط ووصوؿ في العبلقات بيف الدولتيف والمتمثمة 

 المساعدات اإلنسانية
 ي إيجاد تسوية أكد عمى المسؤولية الرئيسية لقيادتي السوداف وجنوب السوداف ف

 سريعة لممسائؿ العالقة لصالح الشعبيف والسمـ واألمف اإلقميمي.
 جمهورية غينيا (3

الذي تعرض اليجـو عقب  2011 يوليو 21عقد في ن، الم287خبلؿ اجتماعو الػ  .15
 مجمس السمـ واألمف:فإف مرئيس ألفا كوندي، اإلقامة الخاص ل لو مقر
 رفضو  بشأففريقي مبدئي لبلتحاد األأداف بشدة اليجـو وأكد مجددا الموقؼ ال

 سياسيالغتياؿ وخاصة االالتاـ لمعنؼ 
  يوليو 18في  إلى األمة الرئيس ألفا كونديبالخطاب الذي وجيو رحب 

تييئة ظروؼ وحث األطراؼ الغينية عمى تعزيز الحوار والعمؿ معا ل 2011
جراء انتخابات تشريعية  ت عادلة وشفافة وذاو سممية مواتية لتحضير وا 

 .مصداقية
 كوت ديفوار (4

خبلؿ اجتماعو كوت ديفوار  ما بعد النزاع في ترةفبحث مجمس السمـ واألمف وضع  .16
 فإف المجمس: في تمؾ المناسبة،و . 2011أغسطس  10عقد في نالم 288الػ

  الطبيعية األوضاع الحظ بارتياح التقدـ الكبير المحرز في عممية العودة إلى
وتشكيؿ السمطة دراماف وتارا ألساف س الرئيفي كوت ديفوار منذ تولي 

 ؛2011 يونيو 1حكومة في ال
 وثيؽ مع شركاء االتحاد األفريقي، بما في مف المفوضية، بالتعاوف ال طمب

ومنظمة األمـ المتحدة واالتحاد األوروبي والشركاء الثنائييف، يكواس ذلؾ اإل
 :القياـ بما يمي
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 كوت لفي الدوؿ المجاورة لتقييـ وضع البلجئيف  عمى الفور إيفاد بعثة
 ،عودتيـ في وقت مبكرديفوار ومتطمبات 

  في فترة ما بعد النزاعتقديـ الدعـ إلعادة اإلعمار والتنمية 
  تيسير ودعـ التعاوف والعمؿ المشترؾ بيف بمداف المنطقة لمعالجة

 القضايا األمنية ذات الصمة.
 الصومال (5

( اجتماعات 7ـ واألمف سبعة )خبلؿ الفترة المشمولة بالتقرير، عقد مجمس السم .17
الذي  289الػ ،2011 يوليو 13عقد في نالم 285الػفي الصوماؿ )لبحث الوضع 

في  298الػ، 2011سبتمبر  13في  المعقود 293الػ ،2011أغسطس 16في عقد 
ديسمبر  22في  304الػ، 2011ديسمبر  2 في 302الػ، 2011نوفمبر  17

 (.2012يناير  5في  306الػو  2011
بقمؽ بالغ الوضع اإلنساني في الصوماؿ المجمس  ، الحظ285اجتماعو الػ خبلؿ .18

، حسب إمكاناتيا، وحث جميع الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي عمى المساىمة
أيضا مجمس السمـ واألمف دعا في التخفيؼ مف معاناة الشعب الصومالي. 

 في الجيود الجارية.لمساىمة إلى افريقية األاإلنسانية غير الحكومية المنظمات 
 فإف مجمس السمـ واألمف:، 289وفي اجتماعو الػ .19

  لحكومة االتحادية االنتقالية وبعثة االتحاد بتوسيع سيطرة قوات ارحب
حركة الشباب عمى المناطؽ المحتمة سابقا مف قبؿ في الصوماؿ  األفريقي

 في مقديشو؛
 ألفريقي في الصوماؿ شجع الحكومة االتحادية االنتقالية وقوات بعثة االتحاد ا

 عمى مواصمة جيودىما؛
   دعا الحكومة االتحادية االنتقالية إلى اتخاذ جميع اإلجراءات البلزمة لمتنفيذ

 السريع لممياـ االنتقالية العالقة؛
  رحب بالمبادرة التي اتخذتيا المفوضية لعقد ورشة عمؿ استشارية تضـ جميع

، 2011أغسطس  18و 17أصحاب المصمحة، في أديس أبابا، يومي 
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تناسب لتحديد جميع التدابير المحددة التي يتعيف اتخاذىا لتزويد البعثة بدعـ ي
 مستوى التحديات التي تواجييا .مع 

 ، فإف المجمس؛293خبلؿ اجتماعو الػ .20
  رحب بخارطة الطريؽ المعتمدة خبلؿ االجتماع االستشاري المنعقد في

ـ الخطوط العريضة لمنتائج ، والتي ترس2011سبتمبر  6إلى  4مقديشو مف 
، وكذلؾ األطر الزمنية 2012الرئيسية التي ينبغي تحقيقيا قبؿ أغسطس 

الستكماؿ كؿ ميمة، والمؤسسات المسؤولة، والموارد المطموبة واآلليات 
 المؤسسات االتحادية االنتقالية؛مف قبؿ لتزاـ الالكفيمة بضماف ا

  ،إلى اتخاذ اإلجراءات المنتظرة دعا المجتمع الدولي، وخاصة األمـ المتحدة
تو كاممة تجاه الشعب الصومالي، تمشيا مع القرارات اؿ مسؤوليمنو، وتحمّ 

  ألمـ المتحدة؛ميثاؽ اذات الصمة ل
  الذي تـ و أجاز مفيـو العمميات المنقح لبعثة االتحاد األفريقي في الصوماؿ

تي نظمتيا إعداده بناء عمى استنتاجات ورشة العمؿ االستشارية الفنية ال
 ؛2011أغسطس  18و 17المفوضية في أديس أبابا يومي 

  طمب مف مجمس األمف لؤلمـ المتحدة، تمشيا مع مسؤوليتو األساسية المتمثمة
بالترخيص بنشر عممية مجددا في حفظ السمـ واألمف الدولييف، تأكيد التزامو 

مار لؤلمـ المتحدة تحؿ محؿ بعثة االتحاد األفريقي، ودعـ إعادة اإلع
وتحقيؽ االستقرار عمى المدى الطويؿ في الصوماؿ. وفي انتظار ذلؾ، 
طمب مف مجمس األمف الترخيص بزيادة رزمة الدعـ التي تقدميا األمـ 

 (2010)1964( و2009) 1863المتحدة بموجب القراريف 
  عف دعمو لئلعراب مجددا قرر القياـ، في أسرع وقت ممكف، بزيارة لمقديشو

جيود البعثة، ولتقييـ عمى المصالحة في الصوماؿ، عبلوة و  لعممية السمـ
 الوضع في الميداف؛

 ، فإف المجمس:298خبلؿ اجتماعو الػ .21
 ومة االتحادية االنتقالية والبعثة لما تبديانو مف البسالة كأشاد بقوات الح

 والتفاني؛
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   رحب بمبادرة المفوضية بعقد اجتماع عمى مستوى الوزراء بيف البمداف
بقوات في بعثة االتحاد األفريقي في الصوماؿ وغيرىا مف البمداف  المساىمة

 ؛2011نوفمبر  14والمؤسسات المعنية، في أديس أبابا، في 
  شدد عمى حاجة أصحاب المصمحة الصومالييف إلى الوفاء؛ كميا وفي الوقت

المناسب، بالتزاماتيـ المترتبة عمى اتفاؽ كمباال وخارطة الطريؽ السياسية، 
مضي الجوانب السياسية والعسكرية لمجيود الجارية قدما جنبا إلى بحيث ت
 جنب؛

  أكد مجددا نداءه إلى األمـ المتحدة لزيادة الدعـ المقدـ إلى البعثة بغية
تمكينيا مف أداء التفويض المسند إلييا عمى نحو أكثر فعالية وتوسيع نطاؽ 

 عممياتيا؛
 ، فإف المجمس،302خبلؿ اجتماعو الػ .22

 أخرى، عف امتناف االتحاد األفريقي لمبمداف المساىمة بالقوات،  أعرب، مرة
وتطمع إلى نشر قوات إضافية مف بروندي وجيبوتي وأوغندا، وكذلؾ إلى 

 120000إعادة النظر في حجـ القوات الذي حدده مجمس األمف بقواـ 
 جندي؛

   إدماج قواتيا في  عمى نحو إيجابي في إمكانيةطمب مف كينيا أف تنظر
ة االتحاد األفريقي في الصوماؿ في إطار المرحمة القادمة مف نشر بعث

الحكومة االتحادية -البعثة، ورحب بقرار إثيوبيا دعـ العممية المشتركة البعثة
 كينيا؛-االنتقالية

  حث المؤسسات االتحادية االنتقالية وموقعي خارطة الطريؽ والضامنيف
ة إلى تحقيؽ األىداؼ والمجتمع المدني ككؿ عمى دعـ الجيود الرامي

 األساسية لخارطة الطريؽ؛
  طمب مف المفوضية التعجيؿ باستكماؿ المفيـو اإلستراتيجي لمعمميات

المستقبمية لمبعثة مف أجؿ بحثيا في وقت مبكر مف قبؿ مجمس السمـ 
واألمف، والتعامؿ عمى الفور مع األمـ المتحدة وغيرىا مف الجيات الشريكة 
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ؿ عمى دعميا لممرحمة الثانية مف تنفيذ التفويض ذات الصمة بيدؼ الحصو 
 المسند إلى البعثة؛

  دعا، مرة أخرى، مجمس األمف لؤلمـ المتحدة إلى النظر في إمكانية
برصد موارد مف الميزانية المقررة لتقديـ الدعـ المطموب لمبعثة، بما  الترخيص

، والمعدات في ذلؾ زيادة عدد األفراد، وعناصر التمكيف والمضاعفات لمقوات
 الممموكة لموحدات، عبلوة عمى بدالت لمقوات ووحدات الشرطة المشّكمة؛

 طمب مف المفوضية تقديـ توصياتيا بتوسيع نطاؽ تفويض البعثة؛ 
  رار يتـ قأكد مجددا النداءات السابقة التي وجييا إلى مجمس األمف العتماد

، ىارادىيري، بموجبو إنفاذ إجراءات لمراقبة الوصوؿ إلى موانئ كيسمايو
لقطع إمداد الشباب الطيراف وباراوي، عبلوة عمى فرض منطقة حظر  ماركا

 باألسمحة.
 :، فإف المجمس305خبلؿ اجتماعو الػ .23

  رحب بالجيود التي بذلتيا بعثة التقييـ الفنية المشتركة بيف األمـ المتحدة
لقادمة واالتحاد األفريقي في اتجاه استكماؿ المفيوـ اإلستراتيجي لممرحمة ا

 لتنفيذ التفويض المسند إلى البعثة؛
  واختتاميا في  عمى نحو نشططمب مف المفوضية مواصمة عممية المشاورة

اتجاه استكماؿ المفيوـ اإلستراتيجي، وخاصة مف خبلؿ العقد المبكر 
الجتماع لرؤساء األركاف ووزراء الدفاع لمبمداف المساىمة بالقوات والبمداف 

  المعنية األخرى؛
 التي نجمت عف انسحاب حركة و د مجددا أف التطورات األخيرة في الميداف أك

الشباب مف مقديشو والعممية الجارية المشتركة بيف القوات الكينية وقوات 
فتحت نافذة  في الصوماؿ الوسطى الجنوبيةالحكومة االتحادية االنتقالية 

ار إلى فريدة مف الفرص لتحسيف األمف ودفع عممية المصالحة واالستقر 
 األماـ.

 :، فإف المجمس306اجتماعو الػ خبلؿ .24
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  أجاز المفيـو اإلستراتيجي لمعمميات المستقبمية لمبعثة باعتباره أداة تخطيط
 حجـ قوات البعثة وزيادة المكاسب المحققة في الميداف؛ لتعزيز

  حث مجمس األمف لؤلمـ المتحدة عمى التعجيؿ ببحث الدعـ المطموب لمتنفيذ
 يـو اإلستراتيجي والترخيص لو؛الفوري لممف

  طمب مف المفوضية التعجيؿ بعمميات اإلعداد والمشاورات المتعمقة بمتطمبات
خطة المتابعة، بما في ذلؾ إعداد مفاىيـ عمميات جديدة لمبعثة واستكماليا 

مبلئـ مع جميع المسائؿ ذات نحو في وقت مبكر بغية التعاطي عمى 
التواصؿ والتنسيؽ، وما يمـز مف قوات ألداء الصمة، مثؿ القيادة والمراقبة، 

  المياـ المطموبة حسب كؿ قطاع؛
  رحب بمبادرة رئيس وزراء المممكة المتحدة بعقد قمة خاصة حوؿ الصوماؿ

 ؛2012فبراير  23في لندف، في 
  يناير  16شيرا إضافية اعتبارا مف  12قرر تجديد تفويض البعثة لفترة

2012. 
 :ليبيا (6

( اجتماعات 5الدراسة، خصص مجمس السمـ واألمف خمسة )خبلؿ الفترة قيد  .25
 290، االجتماع الػ2011يوليو  13المنعقد في  258لموضع في ليبيا: االجتماع الػ

أغسطس  26المنعقد في  291، االجتماع الػ2011أغسطس  22المنعقد في 
د المنعق 297واالجتماع الػ 2011سبتمبر  21المنعقد في  294، االجتماع الػ2011

 :، فإف المجمس285خبلؿ اجتماعو الػ. و 2011أكتوبر  20في 
  شدد عمى أف االقتراحات بشأف االتفاقية اإلطارية المتعمقة بالحؿ السياسي

لؤلزمة في ليبيا، كما أجازىا مؤتمر االتحاد في مبلبو، توفر أساسا صالحا 
 لمخروج مف األزمة؛

  مجنة المخصصة الرفيعة أعرب عف الدعـ لمتفاعؿ الفني بيف المفوضية وال
 المستوى مف جية، واألطراؼ الميبية مف جية أخرى؛
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 صة عمى مواصمة وتكثيؼ جيودىا، كما كمؼ بذلؾ صشجع المجنة المخ
المؤتمر في مبلبو، وتمشيا مع أحكاـ الفصؿ الثامف مف ميثاؽ األمـ 

مف قرار مجمس األمف لؤلمـ المتحدة رقـ  2المتحدة، وكذلؾ الفقرة 
1973(2011.) 

وفي  ليبيا.حوؿ ، تمقى المجمس إحاطة حوؿ الوضع في 290خبلؿ اجتماعو الػ .26
 :، فإف المجمس291اجتماعو الػ

  حوؿ  أحاط عمما بالبياف الصادر عف المجنة المخصصة الرفيعة المستوى
 ،2011سبتمبر  14ليبيا، خبلؿ اجتماعيا المنعقد في بريتوريا، في 

ممة التي ألقاىا رئيس االتحاد خبلؿ والتوصيات الواردة فيو، وكذلؾ الك
الذي رعتو األمـ المتحدة، المنعقد في حوؿ ليبيا و االجتماع الرفيع المستوى 

 ؛2011سبتمبر  20نيويورؾ، في 
   أكد مجددا انشغالو البالغ إزاء انتشار األسمحة الوافدة مف المستودعات

 يف؛رىا عمى األمف واالستقرار اإلقميمياالعسكرية الميبية، وآث
  ناشد الدوؿ األعضاء والشركاء التعاوف مع المفوضية في اتجاه العقد المبكر

العامميف بغية تعبئة موارد مف أجؿ إعادة دمج  إعبلف التبرعاتلمؤتمر 
 المياجريف األفريقييف اجتماعيا واقتصاديا في بمدانيـ األصمية؛ 

  فع (، وطمب مف مجمس األمف ر 2011)2009أحاط عمما بأحكاـ القرار
اإلجراءات المفروضة فيما يتعمؽ بمنطقة حظر الطيراف وحظر الرحبلت 

نياء الترخيص الممنوح لدوؿ أعضاء بيذا الخصوص.  الجوية، وا 
 :، فإف المجمس294خبلؿ اجتماعو الػ .27

   دعا إلى تشكيؿ حكومة انتقالية شاممة لمجميع، وكذلؾ وضع إطار دستوري
 يبيا؛وتشريعي مف أجؿ التحوؿ الديمقراطي في ل

  أجاز تقرير اجتماع المجنة المخصصة الرفيعة المستوى لبلتحاد األفريقي
، وطمب مف المجنة أف تواصؿ 2011أغسطس  25حوؿ ليبيا، المنعقد في 

 أداء التفويض المسند إلييا؛بنشاط 



ASSEMBLY/AU/7 (XVIII) 

Page 13 

  طمب مف المفوضية مواصمة العمؿ عمى نحو وثيؽ مع البمداف المعنية
التحديات المقترنة بانتشار األسمحة الوافدة مف لتحديد الطرؽ الكفيمة بمواجية 

 .ةميبيالمستودعات العسكرية ال
 

 :، فإف المجمس297خبلؿ اجتماعو الػ .28
 امراعاة لمطابع الفريد لموضع في ليبيا والظروؼ االستثنائية المحيطة بي ،

ودوف اإلخبلؿ بالوثائؽ ذات الصمة لبلتحاد األفريقي، قرر السماح لمسمطات 
  ليبيا بشغؿ مقعد ليبيا لدى االتحاد األفريقي وأجيزتو؛ الحالية في

   أذف لرئيس المفوضية باتخاذ اإلجراءات البلزمة لئلنشاء المبكر لمكتب
اتصاؿ لبلتحاد األفريقي في طرابمس، لممساعدة في الجيود الرامية إلى 
تحقيؽ استقرار الوضع في ليبيا، وتشجيع المصالحة الوطنية والشمولية، 

نحو المؤسسات الديمقراطية، تأسيسا عمى األحكاـ  يةعممية االنتقالال وتسييؿ
 ذات الصمة لخارطة طريؽ االتحاد األفريقي.

 :جمهورية الكونغو الديمقراطية (7
، أشاد مجمس السمـ واألمف 2011نوفمبر  17المنعقد في  298خبلؿ اجتماع الػ .29

ة كؿ مف ىيئة الحكماء بالزيارة التي قامت بيا إلى جميورية الكونغو الديمقراطي
، وأجاز الرساالت الموجية إلى 2011نوفمبر  28ورئيس المفوضية قبؿ انتخابات 

جميع الجيات الفاعمة الكونغولية في ىاتيف المناسبتيف. وطمب المجمس مف رئيس 
المفوضية مواصمة متابعة تطور الوضع عف كثب واتخاذ أي إجراء سيراه ضروريا 

 ة وتسييؿ إجرائيا.لدعـ العممية االنتخابي
 :مصر (8

، أعرب المجمس عف انشغالو 2011نوفمبر  22المنعقد في  299خبلؿ اجتماعو الػ .30
وأبدى أسفيا لما تـ تسجيمو مف  البالغ إزاء األحداث العنيفة التي جرت في مصر

ضبط النفس مف قبؿ جميع أصحاب لخسارة في األرواح. ويوجو المجمس نداء قويا 
وصا السمطات االنتقالية وقوات األمف. وطمب المجمس مف المصمحة المعنييف، خص
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رئيس المفوضية وىيئة الحكماء مواصمة رصد تطورات الوضع عف كثب، وتقديـ كؿ 
 الدعـ البلـز لتسييؿ اختتاـ الفترة االنتقالية مف خبلؿ انتخاب مؤسسات ديمقراطية.

 :مدغشقر (9
 12المنعقد في  283لموضع في مدغشقر: االجتماع الػ اجتماعيفالمجمس  خصص .31

اجتماعو  . وخبلؿ2011ديسمبر  8المنعقد في  303، واالجتماع الػ2011يوليو 
 :، فإف المجمس303الػ

  شدد عمى الحاجة إلى إيجاد حؿ دائـ لؤلزمة في مدغشقر، في إطار صكوؾ
 االتحاد األفريقي ذات الصمة بالتغييرات غير الدستورية لمحكومة؛

 الستثنائية لسادؾ المنعقدة في ساندتوف، جنوب أحاط عممًا بمقرر القمة ا
، والذي وافؽ فيو رؤساء 2011يونيو  12إلى  11أفريقيا، في الفترة مف 

 لمخروجطريؽ الدوؿ والحكومات، مف بيف جممة أمور أخرى، عمى خارطة 
 مف األزمة في مدغشقر، مع إدخاؿ التعديبلت؛ و

 لبلزمة إلقامة وجود طمب مف المفوضية وأمانة سادؾ اتخاذ الخطوات ا
، مف أجؿ رصد أفضؿ لتطور الوضع وتيسير تنفيذ الواقع مشترؾ عمى أرض

 خارطة طريؽ سادؾ.
 ، بما يمي:303قاـ مجمس السمـ واألمف، خبلؿ اجتماعو الػ .32

  االرتياح بالتقدـ الكبير المحرز في المصالحة الوطنية مع أحاط عممًا
 وعمميات الخروج مف األزمة؛

  المصمحة المدغشقرييف تنفيذ االلتزامات المعمنة بدقة،  طمب مف أصحاب
توافؽ البما في ذلؾ إنشاء ىيئة انتخابات وطنية مستقمة، بروح مف 

عداد وتنظيـ انتخابات حرة وشفافة وموثوؽ  والتي مف شأنيا بيا والشمولية، وا 
 أف تتوج المرحمة االنتقالية؛

  لممرحمة االنتقالية حث حركة زافي عمى االنضماـ إلى المجمس األعمى
والمجمس االنتقالي وتقديـ أسماء مرشحييا، ودعا ىذه الحركة بقوة إلى 

 االنضماـ إلى المرحمة االنتقالية؛
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  طمب مف المفوضية وأمانة سادؾ اإلسراع بعممية إنشاء مكتب اتصاؿ في
أنتاناناريفو يضمف الرصد الفعاؿ لموضع وتوفير دعـ يومي لجيود األطراؼ 

 ة.المدغشقري
 :جيش الرب لممقاومةمسألة  (10

( لمسألة جيش الرب لممقاومة ىما: 2كرس مجمس السمـ واألمف اجتماعيف ) .33
نوفمبر  22سبتمبر و 27المنعقداف في  299واالجتماع الػ 295االجتماع الػ

 ، بما يمي:295، عمى التوالي. قاـ مجمس السمـ واألمف، خبلؿ اجتماعو الػ2011
 فيما بينيا وجيودىا أقامتو رة عمى التعاوف الذي ىنأ الدوؿ األعضاء المتأث

المفوضية لمخطوات التي اتخذتيا بالفعؿ وأشاد بضد جيش الرب لممقاومة 
 وفقًا لمقررات االتحاد األفريقي ذات الصمة؛

  أعرب عف قمقو البالغ إزاء استمرار األنشطة اإلجرامية لجيش الرب لممقاومة
 وآثارىا المدمرة؛ و

 ة رفع تقرير إليو عف طرائؽ تنفيذ اآلليات الرئيسية طمب مف المفوضي
المنصوص عمييا في مبادرة التعاوف اإلقميمي لبلتحاد األفريقي لمقضاء عمى 

 جيش الرب لممقاومة، لتمكينو مف اإلذف بالعممية المتوخاة.
 ، بما يمي:299قاـ مجمس السمـ واألمف، خبلؿ اجتماعو الػ .34

 فيما بينيا، وكذلؾ لتعاونيا مع  أقامتوذي أشاد ببمداف اإلقميـ لمتعاوف ال
المفوضية في تنفيذ مقررات االتحاد األفريقي ذات الصمة بشأف جيش الرب 

 لممقاومة؛ و
  ،في المقرر كما وردقرر، عمبًل بطمب مؤتمر االتحاد 

ASSEMBLY/AU/DEC.369(XVII)  أف يأذف بتنفيذ مبادرة التعاوف
اومة، باعتبارىا مبادرة االتحاد اإلقميمي لمقضاء عمى جيش الرب لممق

 ( أشير؛ و6األفريقي بدعـ مف المجتمع الدولي، لفترة ابتدائية مدتيا ستة )
  شدد عمى ضرورة إعادة تأىيؿ المناطؽ المتأثرة بأنشطة جيش الرب لممقاومة

وطمب مف المفوضية المساىمة في صياغة استراتيجية مبلئمة وتعبئة الموارد 
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ه الغاية، وذلؾ بالتشاور مع األمـ المتحدة والمؤسسات البلزمة تحقيقًا ليذ
 الدولية المعنية األخرى.

 :باء: بحث القضايا المواضيعية

المواضيعية المسائؿ تناوؿ مجمس السمـ واألمف، خبلؿ الفترة قيد االستعراض،  .35
 التالية:

 :اإلرهاب( 1)

، 2011سمبر دي 8، المنعقد في 303قاـ مجمس السمـ واألمف، خبلؿ اجتماعو الػ .36
 بما يما يمي:

  أعرب عف قمقو البالغ إزاء ويبلت اإلرىاب التي تزداد سوءًا في أفريقيا
 الوطنية؛العابرة لمحدود والروابط المتنامية بيف اإلرىاب والجرائـ المنظمة 

  الخطوات المطموبة عمى القياـ بذلؾ دوف تتخذ حث الدوؿ األعضاء التي لـ
والبروتوكوؿ المتعمؽ  1999طرافًا في اتفاقية أي مزيد مف التأخير لتصبح أ

 وكذلؾ الصكوؾ الدولية ذات الصمة؛، 2004بيا لعاـ 
  أحاط عممًا بالمقترح المقدـ مف قبؿ المفوضية حوؿ وظائؼ وطرائؽ عمؿ

المجنة الفرعية لمكافحة اإلرىاب لمجمس السمـ واألمف ، وتعيد باستكماؿ 
 الوثيقة عمى وجو السرعة.

 بين االتحاد األفريقي واألمم المتحدة الشراكة (2)

، 2012يناير  9، المنعقد في 307قاـ مجمس السمـ واألمف، خبلؿ اجتماعو الػ .37
 لبحث الشراكة بيف االتحاد األفريقي واألمـ المتحدة حوؿ السمـ واألمف، بما يمي:

  لتحقيؽ السبلـ وحفظ السبلـ، مف مبتكرة ُنيج اتباع أكد عمى الحاجة إلى
لجة تحديات السمـ واألمف التي تواجييا القارة، عمى نحو أكثر أجؿ معا
 فعالية؛
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  كرر تأكيد إيماف االتحاد األفريقي الراسخ بضرورة استفادة االتحاد األفريقي
واألمـ المتحدة مف التقدـ المحرز فعبًل والدروس المستفادة، إلقامة شراكة 

لمفصؿ الثامف مف ميثاؽ واستراتيجية وتطمعية مبتكرة أقوى، بناء عمى قراءة 
األمـ المتحدة، مف أجؿ تعزيز السمـ واألمف واالستقرار في أفريقيا عمى نحو 

 أكثر فعالية؛
  كرر تأكيد دعوتو لؤلمـ المتحدة لمعالجة قضية القدرة عمى التنبؤ بتمويؿ

عمميات دعـ السبلـ لبلتحاد األفريقي واستدامتو ومرونتو بطريقة منيجية 
ـ بيا بموافقة مجمس األمف، مف خبلؿ استخداـ المساىمات والتي يتـ القيا

 المقدرة لؤلمـ المتحدة؛ و
  كرر أيضًا تأكيده لواجب اإلسراع بإصبلح مجمس األمف لؤلمـ المتحدة مف

 أجؿ إنياء التحيز التاريخي حياؿ أفريقيا بخصوص عضوية مجمس األمف.

 الصين-األفريقيمشاركة مجمس السمم واألمن في ورشة عمل االتحاد : جيم

استجابة لدعوة حكومة جميورية الصيف الشعبية، شارؾ وفد االتحاد األفريقي، بقيادة  .38
السفير شريؼ محمد زيف، الممثؿ الدائـ لجميورية تشاد لدى االتحاد األفريقي، 

 18إلى  13بصفتو رئيس مجمس السمـ واألمف لشير سبتمبر، في الفترة مف 
االتحاد األفريقي حوؿ قضايا -رشة عمؿ الصيف، في بيجيف، في و 2011سبتمبر 

السمـ واألمف. تمثؿ اليدؼ الرئيسي لورشة العمؿ في تعزيز التعاوف والشراكة بيف 
االتحاد األفريقي والصيف في مجاؿ السمـ واألمف، في اإلطار األوسع لمنتدى 

دعـ تعزيز أفريقيا. مكنت ورشة العمؿ كبل الجانبيف مف تحديد سبؿ ووسائؿ -الصيف
الصيف لجيود السبلـ لبلتحاد األفريقي في سياؽ الييكؿ األفريقي لمسمـ واألمف، بما 

أفريقيا لمسبلـ. رحب مجمس السمـ واألمف، -في ذلؾ إمكانية إنشاء مرفؽ الصيف
، بنتائج ىذه البعثة وأعرب 2011أكتوبر  17المنعقد في  296خبلؿ اجتماعو الػ

ا في دعـ جيود االتحاد األفريقي لتعزيز السمـ عف تقديره لمسمطات الصينية لرغبتي
 واألمف واالستقرار في أفريقيا.

 
 



ASSEMBLY/AU/7 (XVIII) 

Page 18 

 اجتماعات األجهزة الفرعية لمجمس السمم واألمن:دال: 

قامت ىيئة الحكماء، خبلؿ الفترة قيد االستعراض، ومتابعة لتوصياتيا بشأف النزاع  .39
إلى بميمة ، 2009أجازىا المؤتمر في يوليو  حسبماوالعنؼ المتصؿ باالنتخابات، 

. التقى أعضاء 2011نوفمبر  28و الديمقراطية، قبؿ انتخابات غالكون جميورية
و غالييئة أيضًا برئيس المفوضية خبلؿ الزيارة التي قاـ بيا إلى جميورية الكون

 .2011نوفمبر  8إلى  6مف الديمقراطية 
، 11، في زنجبار، اجتماعيا الػ2011ديسمبر  6و  5عقدت الييئة، في يومي  .40

استعراض وضع السمـ واألمف في القارة واتفقت عمى برنامج والذي قامت خبللو ب
الوضع في ليبيا وكوت بصفة خاصة ناقشت الييئة أيضًا و . 2012عمميا لعاـ 

و الديمقراطية. تبادلت الييئة غديفوار والصوماؿ ومصر وتونس وجميورية الكون
المسمحة.  أيضًا اآلراء حوؿ تقريرىا المواضيعي عف المرأة واألطفاؿ في النزاعات

سيتـ تقديـ التقرير، في الوقت المناسب، إلى أجيزة االتحاد األفريقي ذات الصمة 
لبحثو واعتماده. اتفقت الييئة أيضًا عمى تقديـ توصياتيا حوؿ إطار أفريقي بشأف 
 إعدـ اإلفبلت مف العقاب، والعدالة والمصالحة الوطنية لمدوؿ األعضاء، كمبد

ياغة استجابات لتحديات السبلـ والعدالة والمصالحة، توجييي يمكنيا عمى أساسو ص
 . ذلؾ حيثما اقتضى األمر

، ورشُة عمؿ 2011ديسمبر  6إلى  5لمييئة، في الفترة مف  11سبقت االجتماع  الػ .41
حوؿ موضوع: "تعزيز الحكـ السياسي لتحقيؽ السمـ واألمف واالستقرار في أفريقيا"، 

فريقي لمقيادة الذي يتخذ مف نيروبي مقرًا لو. والتي تـ تنظيميا بدعـ مف المركز األ
افتتح الورشة ، التي حضرىا كؿ مف أعضاء ىيئة الحكماء والشخصيات األفريقية 
البارزة، وممثمو المجموعات االقتصادية اإلقميمية، ومنظمات المجتمع المدني 

ي التنزاني، والمراكز الفكرية، وكذلؾ الشركاء، وزيُر الشوؤف الخارجية والتعاوف الدول
 275بيرنارد ميمبي. انعقدت ورشة العمؿ ىذه كمتابعة لمبياف الرسمي لبلجتماع الػ

، والذي طمب 2011أبريؿ  26لمجمس السمـ واألمف، المنعقد في أديس أبابا، في 
مف الييئة القياـ باستعراض شامؿ لآلليات الحالية المتصمة بإرساء الديمقراطية 

 ؿ تقديـ توصيات ممموسة إلى مجمس السمـ واألمف. والحكـ في أفريقيا، مف أج
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إمعاف النظر في استعرضت الييئة التوصيات األولية لورشة العمؿ واتفقت عمى  .42
، مف خبلؿ مشاورات أوسع مع جميع أصحاب المصمحة، بما في ذلؾ األمر

البرلماف األفريقي، والمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب، والمجموعات 
األفريقية، والمؤسسات األكاديمية ومنظمات  ىيئات التفكيرية اإلقميمية، و االقتصاد

المجتمع المدني. وفي الوقت نفسو، حثت الييئة منظمات المجتمع المدني األفريقية 
بنشاط في ىذه العممية مف خبلؿ إجراء مناقشات ومداوالت عمى عمى المساىمة 

صد تنفيذ صكوؾ االتحاد في ر مستوى األوساط الشعبية، فضبل عف اإلسياـ 
قررت الييئة استكماؿ تفكيرىا في  والديمقراطية. ةكمو األفريقي ذات الصمة بشأف الح

كافة القضايا ذات الصمة خبلؿ اجتماعيا القادـ الذي ستسبقو ورشة عمؿ 
 تحضيرية.

أخيرًا، واصمت الييئة مشاورات وثيقة مع كؿ مف رئيس المفوضية ومفوض السمـ  .43
، 2011نوفمبر  17الييئة، في قدمت مع مجمس السمـ واألمف.  واألمف، وكذلؾ

مجمس السمـ واألمف حوؿ أنشطتيا. أعرب مجمس السمـ واألمف، في تمؾ المناسبة، ل
 عف تقديره لمييئة، لتفانييا ومساىمتيا في تعزيز السمـ واألمف واالستقرار في القارة.

 :لجنة الممثمين الدائمين رؤساء مجمس السمم واألمن إلىمن إحاطة موجزة هاء: 

مف بروتوكوؿ مجمس السمـ واألمف واستنتاجات داكار وخموة  7عمى المادة  بناءً  .44
حوؿ أساليب عممو، ومف أجؿ إبقاء جميع  2007مجمس السمـ واألمف في يوليو 

مجمس السمـ واألمف، يقوـ رئيس مجمس عمى الدوؿ األعضاء عمى عمـ بأنشطة 
ـ إحاطة موجزة لمجنة الممثميف الدائميف بنياية فترة السمـ واألمف لكؿ شير بتقدي

رئاستيا عف األنشطة التي قاـ بيا مجمس السمـ واألمف خبلؿ الشير. ووفقًا رئاستو/
مجمس السمـ واألمف لمفترة قيد البحث لجنة عمى لذلؾ، أحاط الرؤساء المتعاقبوف 

ألمف خبلؿ الشيور الممثميف الدائميف حوؿ األنشطة التي قاـ بيا مجمس السمـ وا
 عنية.الم
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 :وضع السمم واألمن في أفريقيا خامسا.

بالرغـ مف تسجيؿ بعض التقدـ في فما زاؿ وضع السمـ واألمف في أفريقيا متفاوتا.  .56
ىذا المجاؿ، تبقى ىناؾ تحديات يجب تجاوزىا سواء تعمقت بالطريؽ المسدود الذي 

تتـ مواجيتيا في مجاؿ تنفيذ آلت إليو بعض أوضاع النزاع أو الصعوبات التي 
اتفاقات السمـ واألمف أو المشاكؿ المرتبطة بتعزيز السمـ. تتناوؿ الفقرات التالية 
تطور األوضاع في الميداف. تتناوؿ أيضا موضوع الشراكة بيف االتحاد األفريقي 

 واألمـ المتحدة في مجاؿ السمـ واألمف.

 
 :الميدانيالوضع  ألؼ.

 جزر القمر (1)
الماضية تعزيز التقدـ المحرز في عممية  الستة شيراأل شيدتمر، في جزر الق .57

المصالحة الوطنية السيما مف خبلؿ األعماؿ التي قاـ بيا الرئيس إيكيميمو دوانيف 
سبتمبر  32وحكومتو. في ىذا الصدد، يجدر بالذكر توحيد الشرطة الوطنية في 

ية والجزرية في منزاع حوؿ صبلحيات الييئات المركز لالماضي مما وضع حدا 
دارة  الشرطة. في نفس الوقت، تواجو جزر القمر عدة ىيئة مجاؿ األمف الداخمي وا 

يتعيف، أكثر مف أي زاؿ الوضع صعبا إذ يعمى الصعيد االقتصادي، ال فتحديات. 
وقت مضى، تقديـ مساعدة دولية مناسبة ليذا البمد. في ىذا الصدد، مف الممكف أف 

موفاء بسرعة بااللتزامات التي تـ التعيد بيا إزاء جزر لاء يوجو المؤتمر مف جديد ند
بوضع . يتعمؽ األمر أيضا 3122فبراير  34القمر خبلؿ مؤتمر الدوحة المنعقد في 

تحت تصرؼ السمطات القمرية لتنفيذ البرنامج الوطني لنزع السبلح  الموارد البلزمة
عادة اإلدماج في جزيرة أنجواف بغية استكما ؿ جمع األسمحة الفردية التي والتسريح وا 

 الزالت متداولة في الجزيرة وحؿ المشاكؿ األخرى المرتبطة بذلؾ. 
مارس  42عمى صعيد آخر، ال تزاؿ مسألة جزيرة مايوت، التي أصبحت منذ  .58

، مقاطعة فرنسية، تثير التوترات مع فرنسا. أكدت الحكومة القمرية رفض 3122
إعادة  تاتخذتيا فرنسا. في ىذا الصدد، طمب جزر القمر لمقرارات والمبادرات التي
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تنشيط "المجنة السباعية" المكمفة بمسألة مايوت، بشكؿ عاجؿ، أو إنشاء آلية 
 وساطة. 

 :مدغشقر (2)
ر يبعض التقدـ في تسوية األزمة السياسية التي تشيدىا مدغشقر منذ التغي إحرازتـ  .59

العنصر الرئيسي في  . تمثؿ:311الذي حدث في مارس لمحكومة غير الدستوري 
، عمى "خارطة 3122سبتمبر  27ىذا الصدد في التوقيع في أنتاناناريفو، في 

الطريؽ حوؿ الخروج مف األزمة في مدغشقر" تحت إشراؼ مجموعة تنمية الجنوب 
مؤسسات فترة  أ( األفريقي. تتمحور خارطة الطريؽ حوؿ أربع نقاط رئيسية ىي:

 ج( إجراءات بناء الثقة وجيود المصالحة الوطنية؛ ب( اإلطار االنتخابي؛ االنتقاؿ؛
د( آليات تنفيذ ومرافقة االتفاؽ. انضـ إلى خارطة الطريؽ، ثمانية أحزاب/كتؿ 
سياسية والحركتاف السياسيتاف زافي ورافالومانانا، في حيف رفضت الحركة السياسية 

لغاء اإلالواقع سمطات األمر عمى راتسيراكا التوقيع عمى ىذه الوثيقة حيث اشترطت 
بعدـ السماح لمرئيس السابؽ ديديي الطيراف إلى شركات المسبؽ طمبيا المقدـ 

راتسيراكا بالسفر عمى متف أي طائرة متوجية إلى مدغشقر. غير أنو تجدر اإلشارة 
إلى مدغشقر  3122نوفمبر  35إلى أف الرئيس األسبؽ ديديي راتسيراكا عاد في 

أما الرئيس السابؽ مارؾ رافالومانانا، فمـ يتمكف مف  بموافقة سمطات األمر الواقع.
ف السمطات المحمية أصدرت ضده أمرا بالقبض وأعمنت أنو إالعودة إلى مدغشقر إذ 

 سيتـ توقيفو فور وصولو إلى مطار أنتاناناريفو.
، اتفقت األطراؼ الموقعة عمى خارطة الطريؽ، عمى إطار 3122أكتوبر  25في  .:5

عقب ذلؾ، تـ تعييف السيد جوف أومار بيريزيكي، المرشح الوحيد تنفيذ ىذه الوثيقة. 
. شكؿ يةفترة االنتقالاللحركة زافي، في منصب رئيس الوزراء بالتوافؽ مف رئيس 

تـ اجتياز مرحمة ىامة أخرى بإنشاء و رئيس الوزراء الجديد حكومة الوحدة الوطنية. 
. 3122ديسمبر  2في  يةنتقالمفترة االلوالمجمس األعمى  يةفترة االنتقالالمؤتمر 

رفضت حركة زافي، التي قررت عدـ االنضماـ إلى الحكومة الجديدة بحجة أف 
فترة البالتوافؽ، شغؿ المقاعد المخصصة ليا في مؤتمر  ظتوزيع الوزارات لـ يح

 .يةمفترة االنتقاللوالمجمس األعمى  يةاالنتقال
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غاشية الفاعمة، أحاط مجمس في إطار مرافقة ودعـ جيود األطراؼ السياسية المم .61
ارتياح، مع ، عمما 3122ديسمبر  9المنعقد في  414السمـ واألمف في اجتماعو الػ

مثمما تـ ذكره أعبله، بالتقدـ الممموس المسجؿ في عممية المصالحة الوطنية 
والخروج مف األزمة. شجع مجمس السمـ واألمف مجموعة تنمية الجنوب األفريقي 

، عمى مواصمة جيودىا  واالستمرار في مرافقة األطراؼ الممغاشية. في نفس اليـو
اجتمعت مجموعة االتصاؿ الدولية حوؿ مدغشقر تحت إشراؼ االتحاد األفريقي. 

شجعت مجموعة االتصاؿ الدولية حوؿ مدغشقر األطراؼ الممغاشية عمى المثابرة و 
و المستمرة جيودىا معترفة في ذلؾ بضرورة دعـ المجتمع الدولي ومرافقتعمى بذؿ 

ونجاحيا. كما توجو وفد مف مجموعة  يةمفترة االنتقاللمف أجؿ تسييؿ اإلدارة الجيدة 
الدولية منظمة التنمية الجنوب األفريقي، انضـ إليو ممثموف عف المفوضية و 

بغية تقييـ تنفيذ  3122ديسمبر  33إلى  :2نكوفونية، إلى أنتناناريفو مف امفر ل
وفي الوقت الذي  مرافقتيا مف قبؿ المجتمع الدولي.خارطة الطريؽ وسبؿ ووسائؿ 

يجري فيو استكماؿ التقرير أعمنت حركة رفالومانانا تعميؽ مشاركتيا في مؤسسات 
 3123يناير  32الفترة االنتقالية عقب القرار الذي اتخذتو سمطات األمر الواقع في 

الومانانا مف بمنع الطائرة التي كانت تقؿ عمى متنيا الرئيس السابؽ مارؾ راف
 اليبوط.

لممؤتمر أف يعرب عف سروره لمتقدـ المسجؿ في محاوالت إيجاد حؿ لؤلزمة  يمكف .62
في مدغشقر وأف يشجع األطراؼ الممغاشية عمى بذؿ كؿ ما في وسعيا مف أجؿ 

مجموعة تنمية الجنوب األفريقي عمى التزاميا كما يمكف لو أف يشيد بنجاح العممية. 
تي حققتيا والتأكيد عمى نية االتحاد األفريقي رفع قرار تعميؽ والنتائج الممموسة ال

مشاركة مدغشقر في أنشطة االتحاد األفريقي وكذلؾ العقوبات األخرى ذات الصمة 
باألزمة في مدغشقر عندما تثبت مجموعة تنمية الجنوب األفريقي أنو تـ فعبل 

، أف يدعـ الجيود مروأخيرا يمكف لممؤتتسجيؿ تقدـ مرض في تنفيذ خارطة الطريؽ. 
مجموعة  -االتحاد األفريقيبيف الجارية مف أجؿ فتح مكتب االتصاؿ المشترؾ 

 المكمؼ بدعـ تنفيذ خارطة الطريؽ يوميا.و تنمية الجنوب األفريقي، 

 



ASSEMBLY/AU/7 (XVIII) 

Page 23 

 :الصومال (4)

 6كمباال، في اتفاؽ انعقدت الدورة العادية لممؤتمر في مبلبو عمى خمفية توقيع  .52
س الحكومة االتحادية االنتقالية، السيد شيخ شريؼ شيخ ، بيف رئي2011يونيو 

تـ أحمد، ورئيس البرلماف االتحادي االنتقالي، السيد شريؼ حسف شيخ آدف. 
. 2012أغسطس  20تمديد الفترة االنتقالية بعاـ واحد، حتى بموجب االتفاؽ 

دي وبالتالي، تـ تعييف رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة. وافؽ البرلماف االتحا
 ؿ الحكومة الجديدة، وكذلؾ البرنامج السياسي لرئيس الوزراء.ياالنتقالي عمى تشك

لمتنمية المشتركة قامت كؿ مف األمـ المتحدة واالتحاد األفريقي والييئة الحكومية  .53
، بتيسير 2011سبتمبر  6حتى  4وسائر أعضاء المجتمع الدولي، في الفترة مف 

ة الصومالييف في مقديشو. اختُتـ ذلؾ اجتماع تشاوري جامع ألصحاب المصمح
النتائج الرئيسية إلكماؿ الفترة االنتقالية تبرز المنبر باعتماد خارطة طريؽ انتقالية 

تحت أربعة معالـ رئيسية: )أ( األمف )ب( التوعية والمصالحة، )ج( الحكـ الرشيد، 
يؽ أيضًا و )د( الدستور، واإلصبلحات البرلمانية واالنتخابات. نصت خارطة الطر 

عمى آلية رصد تنفيذ رباعية المستوي. قاـ ديواف الحكومة االتحادية االنتقالية، في 
عضوًا لئلشراؼ عمى تنفيذ الخارطة؛  21، بتعييف لجنة مؤلفة مف 2011نوفمبر 

وأجاز خطة األمف واالستقرار الوطنية المنقحة، والتي تعرض اآلف أماـ البرلماف 
األمنية المشتركة لتشمؿ الكيانات اإلقميمية. وأنشأ أيضا  وسع المجنةكما العتمادىا؛ 

في . و لجنة خبراء مؤلفة مف تسعة أعضاء لقيادة عممية استكماؿ مشروع الدستور
، 2011ىذا الصدد، انعقد المؤتمر الدستوري في جارووي، ُبنت الند، في ديسمبر 

االتحادي الجديد  واعتمد مبادئ جارووي والتي توفر إطارًا ألساس تمثيؿ البرلماف
وشروط اختياره بموجب الدستور االتحادي الجديد المقرر اعتماده مف قبؿ المؤتمر 
التأسيسي. وباإلضافة إلى ذلؾ، انعقد منتدى تشاوري لمنظمات المجتمع المدني في 

 عممية تنفيذ خارطة الطريؽ.لئلسياـ في ، 2011مقديشو، في نوفمبر 
شادة، ال تزاؿ ىناؾ الحاجة إلى الكثير مف العمؿ بينما تـ اتخاذ خطوات جديرة باإل .54

لتحقيؽ معالـ خارطة الطريؽ وجداوليا الزمنية. فمف جية، يجب عمى أصحاب 
المصمحة الصومالييف، مواصمة إبداء الرغبة السياسية البلزمة ووحدة اليدؼ. 
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مع اإلطاحة المزعومة  2011ديسمبر  13األزمة البرلمانية، التي بدأت في ف
وعة مف البرلمانييف برئيس البرلماف االتحادي االنتقالي، عمى استمرار لمجم

االنقسامات بيف المؤسسات االتحادية االنتقالية وداخميا. ومف جية أخرى، يرتبط 
تحقيؽ معالـ خارطة الطريؽ في حينيا بتعبئة موارد كافية مف قبؿ المجتمع الدولي. 

شطة خارطة الطريؽ إلى المناطؽ ومف الميـ بنفس القدر الحاجة إلى توسيع أن
قصاء المحررة مجددًا   المفسديف.وا 

تـ تحقيؽ تحسيف ممحوظ في الوضع األمني العاـ في الصوماؿ. ففي أوائؿ  .55
، أجبر الضغط القوي مف قبؿ قوات كؿ مف الحكومة االتحادية 2011أغسطس 

نسحاب مف االنتقالية وبعثة االتحاد األفريقي في الصوماؿ متطرفي الشباب عمى اال
كؿ مقديشو تقريبًا. وفي أي مكاف آخر في الببلد، زادت قوات الحكومة االتحادية 
االنتقالية والمميشيات المؤيدة لمحكومة االتحادية االنتقالية، بما في ذلؾ أىؿ السنة 

، وعقب سمسمة مف 2011والجماعة، الضغط  عمى متمردي الشباب. وفي أكتوبر 
العامميف في قطاع المساعدة اإلنسانية في األراضي عمميات االختطاؼ لمسياح و 

يـ مف ناحية الحدود مع الصوماؿ، نشرت فيالكينية مف قبؿ مقاتمي الشباب المشتبو 
لمتنمية، المشتركة كينيا قوات داخؿ الصوماؿ، عمى أساس مقررات الييئة الحكومية 

ة الكينية التي تمت فالعممي لؤلمـ المتحدة.وكذلؾ القرارات ذات الصمة لمجمس األمف 
االنتقالية، أسيمت بالفعؿ في إضعاؼ االتحادية باالشتراؾ مع قوات الحكومة 

االصولييف الشباب في وسط وأسفؿ منطقتي جوبا وجيدو. كما تساىـ إثيوبيا في تمؾ 
االنتقالية والقوات الحميفة في منطقتي  االتحاديةالجيود عبر تقديـ الدعـ لمحكومة 

 باي وباكوؿ.
منيا لبلستفادة مف الظرؼ المواتي الحالي عمى أرض الواقع، قامت  ياوسع .67

االنتقالية  االتحاديةالمفوضية بعقد سمسمة مف االجتماعات التي ضمت الحكومة 
والبمداف المساىمة بقوات في بعثة االتحاد األفريقي في الصوماؿ وغيرىا مف البمداف 

ثيوبي فضبل  ،ا وكينيا والصوماؿ وأوغنداالراغبة، وىي تحديدا بوروندي وجيبوتي وا 
األمـ المتحدة  -قاـ فريؽ االتحاد األفريقي ،المتابعة وفي إطارعف األمـ المتحدة. 

بوضع مفيـو إستراتيجي حوؿ المرحمة المقبمة لتنفيذ والية بعثة االتحاد األفريقي في 
بمداف تمت مراجعتو الحقا مف قبؿ االجتماع الذي ضـ وزراء الدفاع لمو الصوماؿ، 
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المساىمة بقوات في البعثة والبمداف الراغبة األخرى، والذي عقد في أديس أبابا في 
. وفي اليـو التالي، اعتمد مجمس السمـ واألمف المفيـو االستراتيجي 3123يناير  5

الذي ينص عمى زيادة قواـ البعثة مع الحاؽ القوات الكينية وتوسيع مجاؿ عممياتيا 
الحكومة نية وعوامؿ مضاعفة القوة وتعزيز قدرات قوات وتوفير القدرات التمكي

تـ تقديـ المفيوـ االستراتيجي إلى مجمس  3123يناير  22. وفي االتحادية االنتقالية
األثناء، شيد قواـ قوة البعثة زيادة مع نشر  هاألمف التابع لؤلمـ المتحدة. وفي ىذ
صر األولي مف الكتيبة لعناافضبل عف وصوؿ  ،قوات إضافية مف بوروندي وأوغندا

  .إلى مسرح العمميات وتيبالتي تعيدت بيا جي
، أماـ لحظة حاسمة في مجاؿ السعي إلى تحقيؽ السبلـ واألمف  .68 ونقؼ اليـو

والمصالحة في الصوماؿ. فتوقيع اتفاؽ كمباال وما تبله مف اعتماد لخارطة الطريؽ 
الواقع، كانت مف  السياسية، فضبل عف المكاسب األمنية التي تحققت عمى أرض

فرصة نادرة تؤذف بفتح فصؿ جديد مف تاريخ الصوماؿ  إليجاداألمور التي ىيأت 
المضطرب. وبينما يتوقؼ القدر الكبير عمى مدى التزاـ أصحاب المصمحة 

إلى مستوى التحديات القائمة، االرتقاء الرئيسييف الصومالييف ومدى مقدرتيـ عمى 
ولي واألمـ المتحدة ومجمس األمف عمى وجو فإنو يقع عمى عاتؽ المجتمع الد

الخصوص االضطبلع بأداء دور حاسـ مف أجؿ مساعدة الشعب الصومالي عمى 
نياء النزاع في بمده بشكؿ قاطع، فضبل عف تقديـ المساعدة اإلنسانية التي تشتد إ

الحاجة إلييا لمسكاف المتضرريف. وقد يرغب مؤتمر االتحاد في مناشدة مجمس 
ستجابة عمى نحو عاجؿ وايجابي لمنداء الذي تقدـ بو مجمس السمـ واألمف. األمف لبل

وقد يرغب مؤتمر االتحاد أيضا في حث أصحاب المصمحة الصومالييف عمى 
ضرورة الوفاء بااللتزامات التي تعيدوا بيا والكؼ عف األفعاؿ التي قد تعقد عممية 

تقديره لدور  اب مجددا عفاإلعر السعي إلى السمـ والمصالحة، فضبل عف رغبتو في 
ورئيسيا معالي رئيس الوزراء اإلثيوبي  "إيجاد"الييئة الحكومية المشتركة لمتنمية 

 ممس زيناوي لدوره القيادي والتزامو بالحؿ الدائـ لؤلزمة في الصوماؿ.
رتريا( 4  :عممية السالم بين إثيوبيا وا 

ر  يتـ إحراز أي تقدـلـ  .69 تريا. وعمى مر السنيف، عبر في عممية السبلـ بيف إثيوبيا وا 
مؤتمر االتحاد عف قمقو إزاء ىذا الجمود مؤكدا عمى الحاجة إلى تجديد الجيود 
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األفريقية صوب مساعدة البمديف عمى حؿ نزاعيما الحدودي بالوسائؿ السممية 
رساء األساس لمسمـ واألمف الدائميف في القرف األفريقي.  وتطبيع عبلقاتيما وا 

رتر العالقات بين ج( 5  يا:يبوتي وا 
رتريا أف  .:6 أثناء دورتو المنعقدة في مبلبو، كرر مؤتمر االتحاد مناشدتو لجيبوتي وا 

، الذي ابـر برعاية دولة 3121يونيو  7تواصبل بحسف نية التنفيذ المخمص التفاؽ 
قطر، مف أجؿ حؿ نزاعيما الحدودي وتعزيز عممية تطبيع عبلقاتيما، وطمب مف 

ع عف كثب وأف تبذؿ ما في وسعيا مف جيد لتسييؿ المفوضية أف تتابع الوض
، تمقى رئيس المفوضية رسالة مف وزير 3122أكتوبر  5عممية إحراز التقدـ. وفي 

الشؤوف الخارجية والتعاوف الدولي لجميورية جيبوتي السيد محمود عمى يوسؼ. 
الذيف  :2ثنيف مف سجناء الحرب الػ إوفي تمؾ الرسالة أشار الوزير إلى أف 

حتجزىـ إرتريا، تمكنا مؤخرا مف اليرب مف ذاؾ البمد إلى السوداف قبؿ أف يتـ ت
تريا عمى الدواـ احتجاز أي سجيف جيبوتي. وأشار نقميما إلى جيبوتي، بينما تنكر إر 

الوزير إلى أف جيبوتي قد امتثمت لجميع التزاماتيا المتعمقة بموضوع سجناء الحرب، 
وأف األمر قد أحيؿ إلى عناية الوساطة القطرية، وطمب مف رئيس المفوضية أف 

الوف رىف ف الذيف ال يز يييستخدـ مساعيو الحميدة مف أجؿ تحرير الجنود الجيبوت
 االحتجاز في إرتريا.

، اإلرتري، كتب رئيس المفوضية إلى وزير الشؤوف الخارجية 3:22نوفمبر  26وفي  .71
ىذه المسألة ولمحصوؿ عمى السترعاء انتباىو إلى السيد عثماف صالح محمد، 

وجيات نظر بمده. وأشار إلى أف المفوضية تقؼ عمى أىبة االستعداد لممساعدة 
ة اإلنسانية، في سياؽ مقرر دورة ماالبو لمؤتمر االتحاد. وفي عمى حؿ ىذه المسأل

عمى أف مسألة سجناء الحرب  اإلرتيري، شدد الوزير 3122نوفمبر  :3رد بتاريخ 
يونيو، وأف أي شكوى أو مشكمة يثيرىا أي مف الطرفيف ينبغي  7مف اتفاؽ  اتعد جزء

ىناؾ طريقة أو آلية  أنو ينبغي أال تكوفقاؿ أف توجو إلى اىتماـ أمير قطر. و 
استفزازات متكررة وحممة دبموماسية بالقياـ بلوساطة موازية أخرى. واتيـ جيبوتي 

معادية، في انتياؾ لبلتفاؽ، مضيفا أف بمده ممتـز التزاما كامبل وقويا بنص االتفاؽ 
 وروحو.
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وعمى ضوء ىذه الخمفية، قد يرغب مؤتمر االتحاد في أف يكرر النداء الذي أصدره  .72
رتريا، بحسف نية، التنفيذ المخمص لبلتفاؽ الذي وقعا  في مبلبو لمواصمة جيبوتي وا 

يرغب كذلؾ أف يطمب مف مجمس السمـ واألمف متابعة المسألة عف كثب  عميو. وقد
ببلغ مؤتمر االتحاد عنيا   .بانتظاـوا 

 :ابالصومال/إرتري أنشطة فريق الرصد المعني( 6
عف فيو أعرب و (. 3122) 3134مف القرار مجمس األاعتمد ، 3122ديسمبر  6في  .73

قمقو البالغ إزاء النتائج الواردة في تقرير فريؽ الرصد المعني بالصوماؿ/إرتريا 
التصريحات حوؿ المسألة، بما في وأدلى بعدد مف ، 3122يوليو  29الصادر في 

ذلؾ استخداـ "ضريبة العامميف في الميجر" واالستخداـ المحتمؿ لقطاع التعديف مف 
كمصدر تمويؿ لزعزعة منطقة القرف االفريقي أو انتياؾ  اإلرتريةقبؿ الحكومة 

القرارات ذات الصمة لمجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة. وشدد عمى ضرورة 
(، عمى النحو 3::2) 844االمتثاؿ الكامؿ لحظر األسمحة الذي يفرضو القرار 
الصاـر لحظر االسمحة الذي  المبيف والمعدؿ الحقا فضبل عف ضرورة كفالة التنفيذ

ظروؼ معينة، لكافة ظؿ (، بما في ذلؾ التفتيش في :311) 2:18يفرضو القرار 
 عقوباتالبضائع المتجية إلى إرتريا والخارجة منيا. وعبر عف عزمو عمى تطبيؽ 

والكيانات حسب ما ورد في قراراتو ذات الصمة. وقرر مجمس  محددة تجاه االفراد
 3134فريؽ الرصد بغرض رصد التدابير التي يفرضيا القرار  األمف تمديد والية

واإلببلغ عنيا. مف جانبيا، رفضت إرتريا بشدة االستنتاجات الواردة في  (3122)
يفتقر إلى أسس وبأنو تقرير فريؽ الرصد، ووصفت القرار بأال أساس لو البتة 

 قانونية.
ما بعد االنفصال بين المسائل العالقة التفاق السالم الشامل ومفاوضات  (7

 :السودان وجنوب السودان، ودارفور وجهود االتحاد األفريقي ذات الصمة
قمة ماالبو عمى خمفية التقدـ البارز الذي احرز في تنفيذ المسائؿ العالقة  انعقدت .74

التي سبقت القمة، وقعت كؿ  ة، في االياـ القميموالواقع أنوالتفاؽ السبلـ الشامؿ. 
و الحركة الشعبية لتحرير السوداف عمى اتفاؽ حوؿ الترتيبات  مف حكومة السوداف

وأمف أبيي، بينما وقعت حكومة السوداف والحركة الشعبية لتحرير  إلدارةالمؤقتة 
قطاع الشماؿ اتفاقا اطاريا حوؿ الشراكة السياسية والترتيبات األمنية في -السوداف
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كذلؾ أف النائب األوؿ لرئيس  مؤتمر االتحادوسيتذكر النيؿ األزرؽ وجنوب كردفاف. 
عترؼ مؤتمر االتحاد االسوداف آنذاؾ سمفاكير ميارديت كاف مشاركا في القمة. و 

كذلؾ بخيار االستقبلؿ الذي اختاره شعب جنوب السوداف أثناء استفتاء تقرير 
، وشدد عمى أنو يتطمع إلى الترحيب بجميورية جنوب 3122المصير في يناير 

 .3122يوليو  :ي االتحاد األفريقي فور استقبلليا في السوداف كأحدث عضو ف
يوليو  :وجرت المراسـ التي ميزت إعبلف استقبلؿ جنوب السوداف في جوبا في  .75

. وبالتالي تـ الترحيب بجميورية جنوب السوداف كعضو في االتحاد 3122
 26األفريقي. وجرى رفع عمـ جنوب السوداف رسميا في مقر االتحاد األفريقي في 

في احتفاؿ حضره الرئيس سمفاكير ميارديت. ومنذ إعبلف  3122غسطس أ
االستقبلؿ دخمت حكومة جنوب السوداف في عممية بناء الوطف والمصالحة السياسية 
مع األحزاب السياسية األخرى والمميشيات. وأصبح ىذا األمر ممحا لمغاية بفعؿ 

مما أسفر عف  العنؼ الذي شيدتو مؤخرا والية جونقمي عمى وجو الخصوص،
 مواجيات بيف مختمؼ المجموعات المحمية.

عبر فريؽ االتحاد خصوصا وخبلؿ الفترة قيد االستعراض، قامت المفوضية بنشاط  .76
االفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، بمواصمة أعماليا بنشاط مع الطرفيف نحو 

ما بعد االنفصاؿ، حؿ المسائؿ العالقة التفاؽ السبلـ الشامؿ، فضبل عف ترتيبات 
عيشاف في تاألساسي والمتفؽ عميو لدولتيف قادرتيف عمى البقاء  إبناء عمى المبد

، بادر فريؽ 3122تبادالف الدعـ فيما بينيما. وفي أثناء شير نوفمبر تسبلـ و 
االتحاد األفريقي الرفيع المستوى لمتنفيذ بعقد جولة جديدة مف المفاوضات حوؿ 

( وصوؿ الجنوب إلى خطوط أنابيب النفط التي تجري 2: المسائؿ العالقة، شممت
( اتخاذ ترتيبات مالية انتقالية لتخفيؼ الصدمة االقتصادية عمى 3عبر الشماؿ؛ 

االقتصاد السوداني جراء الخسارة في اإليراد التي صاحبت انفصاؿ جنوب السوداف؛ 
؛ 4 ئؿ العالقة ( المتأخرات المتعمقة بالنفط والمسا5( تقاسـ االصوؿ والخصـو

( ترسيـ 8( العبلقات التجارية؛ 7؛ والعابرة لمحدود( المدفوعات المصرفية 6األخرى؛ 
( المسائؿ 9الحدود وفض النزاعات وادارة ىجرة الرعاة عبر الحدود المشتركة؛ 

( إدارة موارد :األمنية بما في ذلؾ تنظيـ منطقة منزوعة السبلح بيف الدولتيف؛ 
( وضع الجنسية لمسودانييف الجنوبييف في 21ه النيؿ؛ المياه، بما في ذلؾ ميا
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( بذؿ جيود 23( آليات حؿ النزاع؛ 22السوداف والسودانييف في جنوب السوداف؛ 
 اليجاد حؿ لقضية أبيي.

مف عقد فريؽ التنفيذ الرفيع المستوى التابع لبلتحاد األفريقي اجتماعا في أديس أبابا  .77
ف وجنوب السوداف لمراجعة حالة المسائؿ بيف السودا، 3122ديسمبر  31إلى  :2

العالقة في المفاوضات بيف الدولتيف. وفي تمؾ المناسبة، وافؽ الطرفاف عمى 
مواصمة التفاوض الحثيث بغية الوصوؿ سريعا إلى اتفاؽ حوؿ المسائؿ العالقة. 

قد يرغب مؤتمر  ،. وفي ىذا الصدد3123يناير  28ستؤنفت المفاوضات في او 
إلى  413رديد النداء الذي وجيو مجمس السمـ واألمف في اجتماعو الػ االتحاد في ت

كبل البمديف مف أجؿ إبداء الروح البلزمة لمتسوية وااللتزاـ بحسف الجوار مف أجؿ 
 وضات بشكؿ عاجؿ حوؿ جميع المسائؿ العالقة.ااختتاـ المف

ابع الطرفاف وفيما يتعمؽ بواليتي النيؿ األزرؽ وجنوب كردفاف السودانيتيف، لـ يت .78
تواصؿ القتاؿ في بعض أجزاء مف المنطقتيف.  االتفاؽ االطاري ومنذ ذلؾ الحيف

إلى ويتوصبل ومف األىمية بمكاف أف يوقؼ كبل الطرفيف األعماؿ القتالية فورا 
الحاجة لمسماح بوصوؿ المساعدة اإلنسانية  الميـ بنفس القدرتسوية سممية. ومف 

فضبل عف النازحيف، اعدة وتسييؿ عودة األشخاص إلى أولئؾ الذيف يحتاجوف لممس
البلجئيف إلى ديارىـ. ومف الواضح أف إنشاء "الجبية الثورية السودانية" المكونة مف 
ثبلث مجموعات دارفورية مسمحة، تشمؿ حركة العدؿ والمساواة والحركة الشعبية 

ة التوصؿ قطاع الشماؿ، سوؼ يؤدي إلى مزيد مف التعقيد لمسأل -لتحرير السوداف
إلى حؿ، حيث أوضحت الجبية الثورية السودانية أف غايتيا ىي اسقاط النظاـ 

 الحالي في السوداف، مستخدمة جميع الوسائؿ المتاحة.
في دارفور بالسوداف، كاف أحد التطورات الرئيسية خبلؿ الفترة  وضعيتعمؽ بال وفيما .79

 3122يوليو  25ور في قيد االستعراض ىو اعتماد وثيقة الدوحة لمسبلـ في دارف
وتوقيع اتفاؽ بيف الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة. مما مثؿ خطوة ىامة 

نحو تنفيذ وثيقة الدوحة لسبلـ مطرة إلى االماـ في عممية السبلـ. وقد تـ بذؿ جيود 
دارفور. وقد يرغب المجمس في االشادة بالحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة 

ة ، فضبل عف تشجيع المجموعات الممتنعوتعيدا بو مف التزاـ بذاله مف جيودلما 
. وفي ذات الوقت، ينبغي أف تتواصؿ الجيود نحو عمى االنضماـ إلى عممية السبلـ
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عقد عممية سبلـ دارفور، في المقاـ األوؿ بوصفيا ممارسة محمية تضـ جميع 
السوداف، مع األخذ في  الدارفورييف في مجاؿ تحديد مستقبؿ دارفور في نطاؽ

ومف الجدير بالذكر أف وفاة  االعتبار لمطابع المتأصؿ والمعقد لمنزاع في دارفور.
تعتبر  3122الدكتور خميؿ إبراىيـ، األب المؤسس لحركة العدؿ والمساواة في 

 ر عمى مواصمة جيود السبلـ.ثعامبل آخر يؤ 

تزاؿ الجيود تبذؿ في مجاؿ إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات. وقد ال .:7
ظمت لجنة االتحاد األفريقي المختصة المعنية بإعادة اإلعمار في السوداف وجنوب 

يؽ الفني السوداف تتابع المسألة بنشاط. وفي إطار متابعة الزيارة التي قاـ بيا الفر 
، يجري اتخاذ ترتيبات 2010أبريؿ  –بتفويض مف المجنة إلى السوداف في مارس 

إلطبلؽ المبادرة األفريقية لمتضامف ستبدأ بعقد مؤتمر تضامني عمى ىامش قمة 
. وتيدؼ ىذه المبادرة التي ستشمؿ بمدانا أخرى 2012االتحاد األفريقي في يونيو 

دات ومساىمات لدعـ الجيود الجارية، بما فييا خارجو مف النزاعات، إلى تعبئة تعي
 تمؾ التي قامت بيا المجنة الوزارية والدوؿ األعضاء فييا.

ليست أمرا غير معتاد، فإنيا رغـ أف التحديات التي تواجو السوداف وجنوب السوداف  .81
تحمؿ ىذا التاريخ  تعد استثنائية في جوانب ىامة. فقمما توجد بمداف في ىذه القارة

المرير مف االنقساـ والصراع. وجنوب السوداف الذي استقؿ حديثا لو مؤسسات 
متواضعة جدا ومؤشرات لمتنمية البشرية في غاية التدني. ويواجو السوداف صدمة 

لغة الشدة في الوقت الذي حـر فيو مف مصادر المساعدة المالية الدولية اقتصادية با
التي عادة ما تكوف متاحة لمتخفيؼ مف ىذه المصاعب. والطابع االستثنائي ليذه 
التحديات، بدوره، يوجب عمى القارة األفريقية والمانحيف والدائنيف الدولييف بذؿ جيود 

الصعبة الحالية كعضويف كاممي العضوية األمتيف مف الفترة  خروجمتضافرة لضماف 
وقادريف عمى البقاء في مجتمع األمـ األفريقية والمجتمع الدولي بأسره. وقد قطع 
السوداف وجنوب السوداف أشواطا طويمة في كفاحيما مف أجؿ السمـ والعدالة 
ه والمصالحة. ومرة أخرى ينبغي توجيو الثناء إلى قيادتي البمديف وشعبييما لما أبديا

مف ثبات وصمود. وقد يرغب المؤتمر في حثيما عمى أف يظبل ممتزميف في مواجية 
 .أماميا التحديات الممحة الماثمة
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ال تزاؿ الجيود تبذؿ في مجاؿ إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات. وقد  .82
وب ظمت لجنة االتحاد األفريقي المختصة المعنية بإعادة اإلعمار في السوداف وجن

السوداف تتابع المسألة بنشاط. وفي إطار متابعة الزيارة التي قاـ بيا الفريؽ الفني 
، يجري اتخاذ ترتيبات 3121أبريؿ  –بتفويض مف المجنة إلى السوداف في مارس 

إلطبلؽ المبادرة األفريقية لمتضامف ستبدأ بعقد مؤتمر تضامني عمى ىامش قمة 
تيدؼ ىذه المبادرة التي ستشمؿ بمدانا أخرى . و 3123االتحاد األفريقي في يونيو 

خارجو مف النزاعات، إلى تعبئة تعيدات ومساىمات لدعـ الجيود الجارية، بما فييا 
 تمؾ التي قامت بيا المجنة الوزارية والدوؿ األعضاء فييا.

 
 جمهورية الكونغو الديمقراطية: (8)

ية شوطًا جديدًا مع تنظيـ قطعت عممية تعزيز السمـ في جميورية الكونغو الديمقراط .72
. وقد 2011نوفمبر  28االنتخابات الرئاسية والتشريعية ضمف جولة واحدة، يوـ 

ىذه االنتخابات في المواعيد الدستورية وطرحت تحديات لوجستية كبرى.  أجريت
وعمى الرغـ مف الصعوبات الجمة، جرت ىذه االنتخابات في موعدىا بفضؿ اإلرادة 

وتضامف بعض بمداف المنطقة، وكذلؾ دعـ بعثة األمـ المتحدة السياسية لمسمطات، 
 لبلستقرار في الكونغو.

االنتخابات في جو يسوده اليدوء، اتخذت  جراءـ إلئبيدؼ توفير مناخ سياسي مبل .73
المجنة االنتخابية الوطنية المستقمة عدة إجراءات. وىكذا أنشأت لجنة وطنية 

أف تحرص عمى السموؾ الجيد لمفاعميف لموساطة في العممية االنتخابية كمفت ب
السياسييف، وتشكيؿ إطار لتيدئة التوترات. وبنفس روح التيدئة، تـ ، بالتعاوف مع 

مدونة لحسف السموؾ تخص المرشحيف لبلنتخابات الرئاسية. توفير المجتمع الدولي، 
 مرشحًا ليذه االنتخابات. 11مف بيف  10وتـ التوقيع عمى ىذه المدونة مف جانب 

لبلتحاد األفريقي، في إطار ميمتيا لدعـ جيود  ىيئة الحكماءومف ناحيتيا، قامت 
النزاعات، وتنفيذًا لمتوصيات الواردة في تقريرىا حوؿ النزاعات والعنؼ ذات منع 

 8إلى  6الصمة باالنتخابات، قامت بميمة إلى جميورية الكونغو الديمقراطية مف 
جميورية الكونغو  زار رئيس المفوضية . امتدادًا ليذه الميمة2011أكتوبر 

لبلجتماع بالسمطات الكونغولية وبمختمؼ الفاعميف السياسييف في الببلد.  الديمقراطية
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السعي إلى واغتنـ ىذه المناسبة ليشير إلى الحاجة الممحة لجميع الفاعميف المعنييف، 
 جميورية.تنظيـ انتخابات يسودىا اليدوء والعمؿ في إطار الدستور ومؤسسات الل

نوفمبر في جو متوتر  28عمى الرغـ مف الجيود المبذولة، عقدت االنتخابات يوـ  .74
، نشرت المجنة االنتخابية الوطنية 2011ديسمبر  9تخممتو عدة حوادث. وفي 

المستقمة النتائج المؤقتة لبلنتخابات الرئاسية التي تصّدر نتائجيا المرشح جوزيؼ 
ديسمبر نشرت المحكمة  16اتياف شيسكيدي. وفي  كابيبل كابنجي، متبوعًا بالمرشح

% مف األصوات 48.95العميا النتائج النيائية وأعمنت عف فوز السيد كابيبل بػ 
% مف األصوات. وأدى الرئيس 32.33شيسكيدي عمى تالمعبر عنيا، بينما أحرز 

يا ديسمبر. إف ىذه النتائج وقرار المحكمة العم 20المنتخب اليميف القانونية يـو 
شيسكيدي التعامؿ معيا بحجة أنيا غير محايدة، قد تالذي تبلىا، التي رفض السيد 

 شيسكيديترفضيا ىذا األخير ومرشحوف آخروف مف المعارضة. وقد أعمف السيد 
ديسمبر ، خبلؿ حفؿ ُنّظـ في منزلو. وفيما  26نفسو رئيسا منتخبا وأدى اليميف يـو 
ائجيا لـ تعمف حتى ساعة استكماؿ صياغة ىذا يتعمؽ باالنتخابات التشريعية فإف نت

 التقرير.
، يمكف لممؤتمر أف يعرب عف ارتياحو إلجراء االنتخابات الثانية لمفترة أنوخبلصة وال .75

ما بعد النزاع في جميورية الكونغو الديمقراطية، والتي حضرىا عدة مراقبيف مف عدة 
مجموعات االقتصادية لدوؿ منظمات وطنية ودولية مف بينيا االتحاد األفريقي، وال

وسط أفريقيا ، والسوؽ المشتركة لشرؽ أفريقيا والجنوب األفريقي )الكوميسا(، 
والمؤتمر الدولي حوؿ منطقة البحيرات الكبرى، ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي. 
ويتعيف اآلف عمى جميع األطراؼ الكونجولية أف تستخمص الدروس مف ىذه 

ف أجؿ تعميؽ المسار الديمقراطي في بمدىا، عمى أساس االنتخابات التي نظمت م
استنتاجات فرؽ المراقبة االنتخابية. ويتعيف أيضا، بالنظر لمتحديات العديدة التي 
يواجييا الكونغو، أف يضع الفاعموف المعنيوف المصالح العميا لمببلد فوؽ كؿ 

مف شأنو  اعتبار، وأف يحترموا المؤسسات الوطنية، وأف يمتنعوا عف كؿ عمؿ
السمـ واالستقرار. في ىذا الصدد يمكف لممؤتمر أف يعرب عف ابتياجو تقويض 

عمى أف لتصريح الرئيس كابيبل بمناسبة أدائو اليميف، الذي أعرب فيو عف عزمو 
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يمبي مطامحيـ في الرفاىية، ويعمؿ بروح االنفتاح و يكوف رئيسًا لجميع الكونجولييف 
 الببلد. مع كافة الفاعميف السياسييف في

 
 :جمهورية أفريقيا الوسطى (9)
مف بيف التطورات الكبرى التي وقعت في جميورية أفريقيا الوسطى منذ اجتماعات  .76

، امتدادًا لبلنتخابات الرئاسية 2011سبتمبر 4مبلبو، تجدر اإلشارة إلى أنو في 
 14تنظيـ انتخابات تشريعية جزئية في تـ  2011في يناير  جريتوالتشريعية التي أ

تـ اإلعبلف عف عدـ صحة نتائجيا مف جانب المحكمة الدستورية. و دائرة 
واستخمصت السمطات العبرة مف مختمؼ ىذه االنتخابات فأنشأت لجنة لمتشاور حوؿ 
مراجعة القانوف االنتخابي تضـ مختمؼ الفاعميف المعنييف، وكذلؾ مراقبيف مف 

 وبي.االتحاد األفريقي، واألمـ المتحدة واالتحاد األور 
شيدت الببلد عدة تطورات أخرى تستحؽ الذكر. فعمى الصعيد االقتصادي اتخذت  .77

الحكومة عددًا مف المبادرات بما فييا تنظيـ أوؿ اجتماع حوؿ بحث األوضاع 
. وتعتـز تقديـ النسخة الختامية مف 2011سبتمبر  8العامة لممالية، في بانجي يـو 

خبلؿ طاولة مستديرة لمشركاء الفنييف  وثيقة استراتيجية تخفيؼ حدة الفقر وذلؾ
. أما الوضع األمني فقد تميز بنشاط بعض عناصر 2012والمالييف في بداية سنة 

الجماعات المسمحة المحمية، ومواصمة أنشطة جيش الرب لممقاومة. في ىذا 
السياؽ، تجدر اإلشارة إلى أف االتحاد األفريقي الذي شارؾ بفعالية في إعداد برنامج 

، تحسبًا النسحاب القوات 2012شطة وفي ميزانية بعثة تعزيز السمـ لسنة األن
عمى طمب تمويؿ وافؽ ، قد 2013، في نياية جميورية أفريقيا الوسطىالمنشورة في 

األنشطة المذكورة مف جانب مرفؽ السمـ في أفريقيا، وىو يتابع عف كثب األنشطة 
 ذات الصمة.

المجتمع الدولي لكي يرافؽ بفعالية أكبر يمكف لممؤتمر توجيو نداء عاجؿ إلى  .78
جميورية أفريقيا الوسطى في جيودىا مف أجؿ تعزيز السبلـ. كما يمكنو أف يحث 

اإلصبلحات التي بسمطات جميورية أفريقيا الوسطى عمى االستمرار والتعجيؿ 
عادة إدماجيـ،  شرعت فييا، بما في ذلؾ عممية نزع سبلح المقاتميف وتسريحيـ وا 

صبلح قطاع األمف، وعمى بذؿ كؿ الجيود لتعزيز ودعـ مسار الديمقراطية. وكذلؾ إ
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والبمداف المجاورة عمى تعزيز تعاونيا  جميورية أفريقيا الوسطىيتعيف أيضا تشجيع 
 أنشطة الجماعات المسمحة. شكمواألمني لمواجية التيديد الذي ت

 
 :مبادرة التعاون االقميمي لمناهضة جيش الرب لممقاومة( 11

رحب مؤتمر االتحاد في دورتو المنعقدة في ماالبو بالخطوات التي تـ اتخاذىا نحو  .:8
تفعيؿ مبادرة التعاوف االقميمي لمناىضة جيش الرب لممقاومة، وعبر عف دعمو 
الكامؿ لنتائج االجتماع الوزاري لمبمداف المتضررة، الذي عقد في أديس أبابا في 

ف أف يأذف بالعممية المقترحة بجميع ، وطمب مف مجمس السمـ واألم3122يونيو 
 3:6حاطة االجتماع الػ إقامت المفوضية ب ،عناصرىا. وعمى ضوء ىذه الخمفية

لمجمس السمـ واألمف حوؿ المبادرة المقترحة. وأعقب ذلؾ تقرير تـ تقديمو إلى 
، والذي أذف 3122نوفمبر  33لمجمس السمـ واألمف، المنعقد في  ::3االجتماع الػ 

طبلؽ مبادرة التعاوف االقميمي لمناىضة جيش إو مجمس السمـ واألمف بمف خبلل
الرب لممقاومة، بوصفيا مبادرة االتحاد األفريقي مع دعـ المجتمع الدولي، لفترة أولية 

المبادرة إلى تعزيز القدرات التشغيمية لمبمداف المتضررة مف  ستة أشير. وتيدؼمدتيا 
قاومة؛ وتييئة بيئة مؤاتية الستقرار المناطؽ الفظائع التي يرتكبيا جيش الرب لمم

المتضررة؛ وتسييؿ وصوؿ المعونة االنسانية إلى المناطؽ المتضررة. ووافؽ مجمس 
السمـ واألمف عمى إنشاء العناصر المختمفة لمبادرة التعاوف االقميمي لمناىضة جيش 

االقميمية، ومقر  العمؿوفرقة الرب لممقاومة، وىي بالتحديد: آلية التنسيؽ المشتركة، 
 العمؿ االقميمية، بما في ذلؾ مركز العمميات المشتركة.فرقة 

الناجـ عف الجيود التي بذلتيا بمداف المنطقة  الزخـمف أجؿ المحافظة عمى ىذا  .91
والمقرر الذي اتخذه مجمس السمـ واألمف، قاـ رئيس المفوضية مباشرة بعد اجتماع 

مسألة جيش الرب لممقاومة، في شخص المجمس، بتعييف مبعوث خاص بالنيابة ل
السيد فرانسيسكو ماديرا إلى جانب مسؤولياتو الحالية كممثؿ دائـ لبلتحاد األفريقي 

، انضـ الممثؿ الخاص 3123في مجاؿ مكافحة اإلرىاب. وفي أوائؿ يناير  لمتعاوف
 ىإلى السيد أبو موسى، الممثؿ الخاص لؤلمـ المتحدة لوسط أفريقيا، الذي يتول

 معا بميمةألة جيش الرب لممقاومة في نطاؽ منظومة األمـ المتحدة، واضطمعا مس
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إلى البمداف المتضررة. كما يتـ اتخاذ خطوات لتفعيؿ آلية التنسيؽ المشتركة ومركز 
 العمميات المشتركة.

عمى وقد يرغب مؤتمر االتحاد في االشادة ببمداف المنطقة اللتزاميا وتصميميا  .92
. وتتيح مبادرة التعاوف االقميمي لمناىضة جيش الرب لممقاومة ضماف نجاح المبادرة

وضع حد بغية اقميميا  معتمدااطارا أكثر حيوية وفعالية مف أجؿ بذؿ جيد منسؽ و 
لؤلنشطة االجرامية لجيش الرب. وقد يرغب المؤتمر كذلؾ، أف يييب بجميع الدوؿ 

 ىذه المبادرة. األعضاء المستطيعة فضبل عف شركاء االتحاد األفريقي لدعـ

 
 العالقات بين السودان وتشاد والجوانب األخرى لمتعاون اإلقميمي من( 11)

 :السمم والتنمية جلأ

تتعزز باستمرار عبلقات الصداقة والثقة القائمة بيف تشاد والسوداف منذ التوقيع عمى  .93
. تـ تحقيؽ تقدـ ممموس في مجاؿ تأميف 3121يناير  26االتفاؽ الثنائي في 

ما سمح مد المشتركة مف خبلؿ القوة المختمطة المنتشرة عمى طوؿ الحدود الحدو 
بالسير الجيد لعمميات المنظمات اإلنسانية العاممة شرؽ تشاد واستئناؼ األنشطة 

بمناسبة االحتفاؿ بالمراسـ الرابعة لنقؿ القيادة فإنو التجارية عبر الحدود. وعميو، 
في أبيشي، في تشاد، أعرب البمداف  3122أكتوبر  26الدورية لمقوة المختمطة في 

شجع نجاح التعاوف بيف السوداف وتشاد  وقدعف ارتياحيما لما تـ إنجازه مف عمؿ.
جميورية أفريقيا الوسطى عمى االنضماـ إلى عممية تأميف الحدود. يجدر بالذكر أف 

 تطورفقد  الجانب األمني ةكبير بدرجة التعاوف بيف السوداف وتشاد يتعدى اآلف 
التشاور عمى المستوى السياسي مف خبلؿ التبادؿ المنتظـ لموفود والشخصيات. 

تشاد والسوداف عمى تعزيز تعاونيما االقتصادي، بما  عمؿت باإلضافة إلى ىذا،
 بعث مشاريع خاصة بالبنية التحتية الثقيمة.  يشمؿ

يف يجدر بالذكر أيضا أنو تـ في إطار الجيود الرامية إلى ضماف عودة البلجئ .94
 23والموزعيف بيف  389.111السودانييف الموجوديف في تشاد والذيف يبمغ عددىـ 

موقعا في الشرؽ، عقد اجتماعيف فنييف ثبلثييف في يوليو في الخرطـو وفي نوفمبر 
في نجامينا. ستتواصؿ أعماؿ استكماؿ االتفاؽ الثبلثي بيف تشاد والسوداف  3122
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الفني الثبلثي القادـ  تى موعد انعقاد االجتماعلبلجئيف حلشؤوف اوالمفوضية السامية 
 في الجنينة، في السوداف.  3123المقرر عقده في فبراير 

 
 :كوت ديفوار (11)

استمر الوضع في كوت ديفوار في التحسف بشكؿ ممموس بعد نياية األزمة التي  .95
در . تج3121نوفمبر  39البمد إثر االنتخابات الرئاسية التي جرت في عانى منيا 

تنظيـ االنتخابات التشريعية. فاز  3122ديسمبر  22اإِلشارة أيضا إلى أنو تـ في 
في ىذه االنتخابات الحزباف الرئيسياف لتجمع أنصار ىوفويت بوانيي لمسمـ 
والديمقراطية. أما الجبية الشعبية اإليفوارية وأحزاب المعارضة األخرى المتجمعة 

نيا قد تشارؾ إف أجؿ الديمقراطية، التي قالت تحت لواء المؤتمر الوطني لممقاومة م
في االقتراع إذا توفرت ىناؾ بعض الشروط، اختارت في النياية مقاطعة االقتراع 

في  3122نوفمبر  :3السيما إثر نقؿ الرئيس السابؽ لوراف جباجبو إلى الىاي في 
مترشحيف إطار المتابعات التي أصدرتيا المحكمة الجنائية الدولية. غير أف بعض ال
مقعدا.  46األحرار، ومف بينيـ أعضاء الجبية الشعبية اإليفوارية، حصموا عمى 

مختمؼ بعثات مراقبة االنتخابات، بما في ذلؾ بعثة االتحاد األفريقي، بشفافية أقرت 
 العممية. 

لتعزيز  3122تواصؿ لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة التي تـ إنشاؤىا في سبتمبر  .96
مع جيود مجمس السمـ واألمف، شرعت وبالتوازي جيودىا.  بذؿالمصالحة، 

السمطات اإليفوارية في جممة مف اإلجراءات القضائية حوؿ أعماؿ العنؼ التي تمت 
االقتراع الرئاسي والجرائـ االقتصادية التي تـ اقترافيا في ىذا السياؽ. جدد الرئيس 

 صفوؼيشمؿ ما واتارا عدة مرات عزمو عمى مكافحة اإلفبلت مف العقاب ب
مف أجؿ استئناؼ  عمى الصعيد االقتصادي، يتـ بذؿ جيود متواصمةو مناصريو. 

النشاط االقتصادي حيث تـ تسجيؿ نتائج معتبرة. فيما يتعمؽ بالوضع اإلنساني، تـ 
والبلجئيف. تعكؼ السمطات اإليفوارية النازحيف تسجيؿ عودة العديد مف األشخاص 
امتدادا لمزيارة التي قاـ بيا فريؽ الخبراء و ألمف. أيضا عمى تنفيذ إصبلح قطاع ا

المتعدد االختصاصات لبلتحاد األفريقي إلى كوت ديفوار، في النصؼ األوؿ مف 
، لتقييـ االحتياجات في فترة ما بعد النزاع، تعمؿ المفوضية 3122شير نوفمبر 
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لى دعـ عممية الرامية إ عمى إطبلؽ المبادرة األفريقية لمتضامف، عمى مستوى القارة،
إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاع. يمكف لممؤتمر أف يعرب عف سروره 
لمتقدـ المحرز وتشجيع السمطات اإليفوارية عمى مواصمة الجيود التي تـ الشروع 
فييا ومناشدة الدوؿ األعضاء والمجتمع الدولي دعـ العممية الجارية، بما في ذلؾ 

 ية الضرورية. توفير الموارد المال
 

 :ليبيريا ( 11)
 إجراء يتمثؿ التطور الرئيسي الذي تـ في ليبيريا خبلؿ الفترة قيد البحث في .97

عادة االنتخابات الرئاسية في  22االنتخابات الرئاسية/التشريعية في   9أكتوبر وا 
سيرليؼ لموالية الثانية في -. تمت إعادة انتخاب اليف جونسوف 3122نوفمبر 

عمى الرغـ مف التحديات التي تمت مواجيتيا والمقاطعة و سنوات.  7منصبو لمدة 
المؤسفة لبلنتخابات مف قبؿ حزب المعارضة الرئيسية ؛ حزب المؤتمر مف أجؿ 

ف يف والمحمييف الدولييبعثة االتحاد األفريقي لمراقبة االنتخابات والمراقبفإف التحرير، 
ية. والجدير بالذكر أنو عشية تنصيب تقريًرا إيجابيًّا عف العممية االنتخابقدموا 

قررت المعارضة التي ظمت  3123يناير  27سيرليؼ في -الرئيسة إليف جونسوف
 حتى ذلؾ الحيف تيدد بعرقمة االحتفاؿ ، االعتراؼ بفوزىا .

قد يود المؤتمر تينئة ليبيريا ، حكومة وشعًبا عمى االنتخابات الناجحة وحث جميع  .98
وأصحاب المصمحة في الببلد ، عمى المشاركة في حوار  العناصر الفاعمة السياسية

شامؿ لتعزيز العممية الديمقراطية . وقد يود المؤتمر كذلؾ أف يحث الحكومة 
الميبيرية عمى مواصمة جيودىا مف أجؿ تحقيؽ حياة أفضؿ لمشعب الميبيري 

شجيع تـ تحديدىا في األىداؼ اإلنمائية لؤللفية وتالتي خصوًصا الوفاء بالمؤشرات 
 الشركاء الدولييف عمى مواصمة تقديـ دعميـ لمحكومة الميبيرية.

 :جمهورية غينيا (14)
مباشرة اجتماعات مؤتمر االتحاد في مبلبو في غينيا،  أعقبتتميزت الفترة التي  .88

باليجـو الذي تعرض لو مّقر إقامة الرئيس الفا كوندى خبلؿ الساعات األولى مف 
اف ىذا اليجـو كؿ مف االتحاد األفريقي والمجموعة . وقد أد2011يوليو  19يوـ 

 االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا وأعضاء أخروف مف المجتمع الدولي.
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، التقى الرئيس ألفا كوندي بمسؤولي المعارضة الرئيسييف. 2011نوفمبر  15في  .89
عمى تعزيز ومواصمة التشاور بيف الحكومة والمعارضة.  عمؿوالتـز بيذه المناسبة بال

أنشأ ليذا الغرض لجنة وساطة بغية إيجاد توافؽ مع المعارضة حوؿ الشروط التي و 
طرحتيا. وفي ىذا اإلطار، تـ اتخاذ عدة إجراءات في اتجاه انشغاالت المعارضة 

ديسمبر، أعمنت المعارضة  22الّجو السياسي. وفي وتيدئة مف أجؿ تعزيز الثقة 
جميع المسائؿ المرتبطة بتحضير عف قرارىا استئناؼ الحوار مع الحكومة لبحث 

. غير 2012االنتخابات التشريعية خبلؿ النصؼ األوؿ مف عاـ  جراءوتنظيـ وا  
أنيا نظرا لعدـ التفاىـ مع الحكومة ولجنة الوساطة حوؿ شكؿ المشاورات، تراجعت 
بعد ذلؾ عف قراراىا. وفي ىذا السياؽ، يمكف لممؤتمر أف يوّجو نداء إلى جميع 

 ف مف أجؿ استئناؼ الحوار دوف تأخير.يينيالفاعميف الغ
 :غينيا بيساو (15)

، دخمت غينيا 2012يناير  9نيا في باريس يـو ابعد وفاة الرئيس ماالـ بكاي س .90
يتوّلى رئاسة  ،في انتظار ذلؾو بيساو فترة انتقالية تنتيي بتنظيـ انتخابات رئاسية. 
و بيريرا. وجاءت ىذه التطورات الببلد باإلنابة رئيس الجمعية الوطنية السيد ريموند

في سياؽ صعب تّميز بشف ىجومات عمى مقر قيادة األركاف العامة لمقوات 
. وأعمنت السمطات أف ذلؾ يشكؿ محاولة انقبلب 2011ديسمبر  26المسمحة في 

 ء ورئيس قيادة األركاف.اكانت تستيدؼ اغتياؿ رئيس الوزر 
عادة البناء شيدت الفترة قيد البحث كذلؾ مواصمة الجيود  .91 الرامية إلى تعزيز السمـ وا 

في غينيا بيساو خبلؿ فترة ما بعد النزاع. وبعد مجموعة مف المشاورات خبلؿ يوليو 
وأغسطس، أكدت السمطات عزميا عمى مكافحة الفساد واإلفبلت مف العقاب، 
وضماف إدارة القضاء بصفة جّيدة، وتسميط كؿ الضوء عمى عمميات االغتياؿ التي 

مف ناحية أخرى، اعتمدت الحكومة في يوليو و . 2009في مارس ويونيو وقعت 
. 2015–2011، وثيقة االستراتيجية الوطنية لمتخفيؼ مف ّحدة الفقر لمفترة 2011

وترتكز ىذه االستراتيجية الجديدة عمى تعزيز السمـ وسيادة القانوف، والتعجيؿ بالنمو 
ـ حكومة غينيا بيساو تنظيـ طاولة االقتصادي، وتنمية الموارد البشرية. وتعتز 

. وفيما يتعمؽ بإصبلح قطاع 2012مستديرة لممانحيف خبلؿ الربع األوؿ مف عاـ 
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الدفاع واألمف، تُبذؿ الجيود حاليا مف أجؿ التوقيع عمى مذكرة تفاىـ بيف الحكومة 
 والمجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا ومجموعة البمداف الناطقة بالبرتغالية.

مساعدة غينيا عمى مكف لممؤتمر أف يعرب عف استعداد وعـز االتحاد األفريقي ي .92
بيساو بما في ذلؾ تنظيـ الطاولة المستديرة المقرر عقدىا وتشجيع سمطات غينيا 
بيساو عمى مواصمة جيودىا. وفي نفس السياؽ ، يمكف لممؤتمر أف يدعو الدوؿ 

إلصبلح قطاع  ـتقديـ مساندتياألعضاء والشركاء والمجتمع الدولي بكاممو إلى 
والتنمية في غينيا بيساو خبلؿ فترة عمار إلاعادة إلبصفة أّعـ والعمؿ الدفاع واألمف 
 ما بعد النزاع.

 :تونس( 11)

، 2011أكتوبر  23في ف. بنجاح لمرحمة االنتقاليةاستكماؿ االتقدـ نحو  تواصؿ .93
عضوا وكانت  217انتخب الشعب التونسي الجمعية التأسيسية المكونة مف 

االنتخابات حرة ونزيية ومتسمة بالشفافية حسب تقارير جميع بعثات المراقبيف 
الدولييف بما فييا بعثة االتحاد األفريقي. حصؿ حزب النيضة عمى ما يزيد قميبًل 

ديسمبر اعتمدت الجمعية  10في و مقعدا.  89وعمى % مف األصوات 41عف 
المؤقت لمسمطات العامة التي تعتبر بمثابة التأسيسية مشروع القانوف حوؿ التشكيؿ 

ديسمبر،  12في و ريثما يتـ اعتماد الدستور النيائي. االنتقالية دستور مصغر لمفترة 
مف أجؿ انتخبت الجمعية التأسيسية السيد/ منصؼ المرزوقي مف حزب المؤتمر 

 فيو . 2011ديسمبر  13رئيًسا لمجميورية وأدى اليميف الدستوري في  الجميورية
وقت الحؽ، تـ تشكيؿ حكومة جديدة برئاسة السيد/ حمادي جيبالي ووافقت الجمعية 
التأسيسية عمى ىذا التشكيؿ . قد يود المؤتمر ، مرًة أخرى، أف يكّرر تقدير االتحاد 
األفريقي لمتقدـ المحرز في تونس والذي يعكس االلتزاـ الحقيقي مف جانب السمطات 

 طريؽ الديمقراطية والحكـ الرشيد .عمى ضي  قدًما المبالتونسية وأصحاب المصمحة 

 :مصر (17)

جدير بالثناء خبلؿ الفترة قيد البحث عمى الرغـ مف التحديات التي تقدـ تـ إحراز  .94
خبلؿ الفترة قيد االستعراض مواجيتيا والتي تشمؿ حوادث العنؼ التي وقعت تتـ 
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ء الشعبي الذي أجري في أعقاب االستفتاو وأدت لؤلسؼ إلى خسائر في األرواح. 
عضًوا  508النتخاب  ثنائية المرحمة، أطمقت مصر عممية 2011مارس  19في 

 2011المرحمة األولى في نوفمبر واكتممت مجمس النواب(. ) في مجمس الشعب
في يناير األخيرة المرحمة وانتيت  2011ة في ديسمبر لثبينما تمت المرحمة الثا

2012. 
إطار ابات المذكورة التي تشكؿ خطوة ىامة في قد يود المؤتمر أف يرحب باالنتخ .95

تأكيد دعـ  -عموما–وأف يعيد الجيود الرامية إلى إكماؿ الفترة االنتقالية بنجاح 
 االتحاد األفريقي لمعممية االنتقالية الجارية في مصر.

 :ليبيا( 18)
 تحاد األفريقي المنعقدة في مبلبو مناقشة الوضع في ليبياالاتناولت دورة مؤتمر  .96

مجنة االتحاد األفريقي المختصة الرفيعة المستوى بشكؿ مستفيض. فبعد إشادتو ب
باالتفاؽ اإلطاري المؤتمر المقترحات الخاصة أجاز ، ـأعضائيا اللتزاميبحوؿ ليبيا و 

كما قدمتو المجنة والذي يدخؿ في  بشأف التوصؿ إلى حٍؿ سياسيي لؤلزمة في ليبيا
ي وقرارات مجمس األمف لؤلمـ المتحدة األخرى تحاد األفريقالاإطار خارطة طريؽ 

ذات الصمة . طمب المؤتمر مف المجنة المختصة تقديـ ىذه المقترحات إلى 
شراكيا في المناقشة عمى ىذا األساس .  األطراؼ الميبية وا 

قدمت المجنة المختصة بعد ىذا مباشرة ىذه المقترحات إلى الحكومة الميبية القائمة  .97
لى المجمس الوطني االنتقالي . تـ تنظيـ تفاعبلت عديدة بعد ذلؾ مع  آنذاؾ وا 

المقترحات إزاء التي قدمت رد فعميا  ،2011األطراؼ في ليبيا في يوليو وأغسطس 
. وظمت المجنة المختصة والمفوضية عمى اتصاؿ وثيؽ مع الشركاء الدولييف. ارسمي

عمى أرض  التطور السريع لموضعضوء ىذا، وقد تمت الجيود المذكورة عمى 
دخمت قوات المجمس الوطني االنتقالي مدينة طرابمس في األسبوع الثالث  لقدالواقع. 

جميع أرجاء الببلد. عمى ووسعت نطاؽ سيطرتيا بعد ذلؾ  2011مف أغسطس 
يحقؽ سيطرتيا عمى مدينة سرت، االنتقالي بينما كانت قوات المجمس الوطني 
 وقتمو في وقت الحؽ. لقذافياتمكنت كذلؾ مف القبض عمى العقيد 

 2011مف أغسطس  26و 25المجنة المختصة في أديس أبابا يومي  اجتماع انعقد .98
مجمس السمـ واألمف عمى مستوى  كما اجتمع. 2011سبتمبر  14وفي بريتوريا في 
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 21أغسطس وعمى المستوى الوزاري في نيويورؾ في  26القمة في أديس أبابا في 
ألفريقي في االجتماع الرفيع المستوى حوؿ ليبيا ا االتحادشارؾ و . 2011سبتمبر 

آنًفا، رّخص مجمس السمـ واألمف أشير إليو الذي انعقد برعاية األمـ المتحدة. كما 
 2011أكتوبر  20في ( 297)الػأثناء اجتماعو السابع والتسعيف بعد المائتيف 

بو وبدوف  مطابع الفريد لموضع في ليبيا والظروؼ االستثنائية المحيطةوبالنظر ل
المساس بصكوؾ االتحاد األفريقي ذات الصمة، بأف تحتؿ السمطات الحالية في ليبيا 
مقعدىا في االتحاد األفريقي وأجيزتو كما طمب مف رئيس المفوضية اتخاذ الخطوات 

لدعـ في وقت مبكر األفريقي في طرابمس  لبلتحادالضرورية إلنشاء مكتب اتصاؿ 
، قاـ رئيس المفوضية بزيارة إلى ليبيا 2012يناير  16 فيو العممية االنتقالية. 

إلجراء مشاورات مع السمطات الجديدة فييا. خبلؿ المناقشات، أّكدت السمطات 
الميبية عمى التزاـ ليبيا الجديدة نحو االتحاد األفريقي. ومف جانبو، أعرب رئيس 

الشركاء  إلى جنٍب مع اً بئلسياـ، جنلالمفوضية عف استعداد االتحاد ألفريقي 
. في غضوف ذلؾ، في ليبياالعممية االنتقالية  في توطيد وتثبيتاإلقميمييف والدولييف، 

( 2011) 2016، القرار 2011أكتوبر  27اعتمد مجمس األمف لؤلمـ المتحدة في 
اتخاذ جميع التدابير بإنياء الترخيص الممنوح لمدوؿ األعضاء بموجبو قّرر  الذي

تيديد ملالمعرضيف والمناطؽ المأىولة بالسكاف المدنييف البلزمة لحماية المدنييف 
عبلوة عمى الحظر المفروض عمى جميع الرحبلت الجوية في  ،اليجـو في ليبياب

 المجاؿ الجوي الميبي.
قد يود المؤتمر أف يؤكد لمسمطات الميبية دعـ االتحاد األفريقي واستعداده لمعمؿ  .99

عممية الوضماف نجاح  اتي تواجو بمدىمعالجة التحديات الفي بصورة وثيقة معيا 
بقية إخوانو مصير ال يمكف فصؿ مصير الشعب الميبي عف و . ىذا. يةاالنتقال

ليبيا الحرة  عبلقات تاريخية .ستكوفبيـ األفريقييف الذيف تربطو  ئيـشقاأو 
 والديمقراطية ذخًرا ىائبًل لمقارة.

 :الصحراء الغربية (19)
بخصوص تقرير رز أّي تقدـٍ في عممية السبلـ خبلؿ الفترة قيد البحث، لـ يح .100

في الصحراء الغربية، عمى الرغـ مف  الذاتيغير المتمتع بالحكـ قميـ المصير لئل
المبعوث الشخصي لؤلميف  التي بذليا السفير/كريستوفر روس،المتواصمة الجيود 
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 السفير/ روسدعا ، 2011يوليو  21-19خبلؿ الفترة مف فالعاـ لؤلمـ المتحدة. 
نسيت، نيو يغير الرسمية في منمف المحادثات الجولة الثامنة األطراؼ لحضور 

 66يورؾ ووافقت األطراؼ في نيايتيا عمى استئناؼ المحادثات بعد نياية الدورة اؿ
لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة. يجدر بالذكر أف السمسمة الحالية مف المحادثات 

فاف؛ المممكة المغربية وجبية البوليساريو منذ الطر  ابدأت بعد االقتراحات التي قّدمي
إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة حوؿ تسوية النزاع. كّمؼ مجمس  سنوات مضتربع أ

إجراء مفاوضات مباشرة غير مشروطة بيف األطراؼ " بغية باألمف في وقت الحؽ 
 تقرير المصير عمى نصالتوصؿ إلى حٍؿ سياسي عادؿ ودائـ ومقبوؿ لمطرفيف، ي

 .مع مبادئ األمـ المتحدة ومقاصده"لمشعب الصحراوي في سياؽ ترتيبات تتماشى 
، شيد جنوب غربي مدينة الدخمة في عمى ارض الواقع، وعقب مباراة لكرة القدـ .101

يعيد إلى األذىاف ذكرى  عنفا بيف المجتمعات المحمية 2011أواخر سبتمبر 
عمى الصعيد الدولي، و بؿ عاـ. المواجيات الوحشية التي وقعت في مدينة العيوف ق

 -إلغاء اتفاؽ االتحاد األوروبي 2011ديسمبر  14قرر البرلماف األوروبي في 
سمح المغرب لسفف الصيد مف بمداف يالمغربي حوؿ مصائد األسماؾ الذي بموجبو 

في االتحاد األوروبي بالصيد ليس في المياه اإلقميمية المغربية فحسب بؿ في 
منطي الغنية لمصحراء الغربية غير المتمتعة بالحكـ الذاتي. شواطئ المحيط األط

ألغى البرلماف األوروبي ىذا االتفاؽ بسبب عدـ قانونيتو ألف المغرب ، بموجب 
القانوف الدولي ، ليس لو الحؽ في منح حؽ الوصوؿ إلى الموارد التي تعتبر ممًكا 

مريكي قانوًنا حث ديسمبر اعتمد الكونغرس األ 20لشعب الصحراء الغربية . في 
فيو عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف في الصحراء الغربية كشرط مسبؽ ألية مساعدات 

 مالية وعسكرية تخصصيا أمريكا لممغرب.
قد يود المؤتمر حث األطراؼ عمى التعاوف بجدية مع المبعوث الشخصي مف أجؿ  .102

األمـ المتحدة إيجاد حؿ نيائي لمنزاع في إطار مقررات وقرارات االتحاد األفريقي و 
وقد يود المؤتمر كذلؾ أف يعترؼ بالجيود التي تبذليا المفوضية  .ذات الصمة

تنفيذا لتصريحاتيا حوؿ قضية الصحراء الغربية بما في ذلؾ المشاورات مع  ويدعميا
المبعوث الشخصي لؤلمـ المتحدة والمناقشات التي تمت مع رئيس مفوضية االتحاد 

سمـ واألمف مع السيد محمد عبد العزيز رئيس األفريقي ومحادثات مفوض ال
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عشية المؤتمر الثالث لجبية  2011الجميورية الصحراوية العربية الديمقراطية في 
 البوليساريو.

 :المتحدة حول السمم واألمن واألمـشراكة االتحاد األفريقي  باء

ير ينا 31و 30في دورتو العادية السادسة عشرة المنعقدة في أديس أبابا يومي  .103
، شجع مؤتمر االتحاد رئيس مفوضية االتحاد األفريقي عمى إعداد تقرير عف 2011
األفريقي بشأف التعاوف بيف االتحاد األفريقي واألمـ  لبلتحاد االستراتيجيةالرؤية 

المتحدة حوؿ السمـ واألمف في مجاؿ مسائؿ السمـ واألمف وتقديمو إلى لجنة 
تبار مقررات االتحاد األفريقي ذات الصمة الممثميف الدائميف مع األخذ في االع

مف ميثاؽ األمـ  الفصؿ الثامفوالحاجة إلى مراعاة المرونة واإلبداع في تفسير 
قد تـ تقديـ ىذا المطمب في سياؽ ل ASSEMBLY/AU/DEC.338(XVI)المتحدة  

 2010أكتوبر  22في  البياف الرئاسي الذي اعتمده مجمس األمف لؤلمـ المتحدة
ىذا الجياز عف نوايا األميف العاـ في تقديـ تقرير يحدد رؤية  حيث أعرب
األفريقي  واالتحادأمانة األمـ المتحدة لمتعاوف المشترؾ بيف األمـ المتحدة  استراتيجية
السمـ واألمف. في اجتماعو االستشاري السنوي الخامس المنعقد في أديس  يفي مجال
لسمـ واألمف ومجمس األمف أنيما ، أّكد كؿ مف مجمس ا2011مايو  21أبابا في 

يتطمعاف إلى صدور التقارير التي ينوي كؿ مف األميف العاـ لؤلمـ المتحدة ورئيس 
التعاوف بيف بخصوص لكٍؿ منيما  االستراتيجية ةالمفوضية تقديميا حوؿ الرؤي

 االتحاد األفريقي واألمـ المتحدة .
مر السنيف خطوات عديدة لتعزيز اتخذ كؿ مف االتحاد األفريقي واألمـ المتحدة عمى  .104

الشراكة فيما بينيما . لقد سجؿ التعاوف بيف المفوضية واألمانة إنجازات تستحؽ 
مبتكرة مثؿ العممية المختمطة في دارفور ، وتنفيذ طرؽ منيا ما تـ مف تصميـ  الثناء

اؿ لبعثة االتحاد األفريقي في الصوممجموعة تدابير الدعـ المقدـ مف األمـ المتحدة 
سعى كؿ مف مجمس  مف أجؿ تمبية متطمبات الحقائؽ الميدانية السريعة التطور. كما

ومع  ؟تعميؽ الشراكة فيما بينيما السمـ واألمف ومجمس األمف لؤلمـ المتحدة إلى
بيف االتحاد  استراتيجيةيناؾ حاجة إلى بذؿ جيود إضافية لبناء عبلقة أكثر فذلؾ، 

إلزاما اؿ السمـ واألمف. لقد أصبح ىذا النيج أكثر األفريقي واألمـ المتحدة في مج
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خبلؿ السنوات القميمة الماضية ، ال تزاؿ  المحرزرغـ التقدـ الكبير  ،أف أفريقيا بحكـ
التيديدات التقميدية  وباإلضافة إلى النزاعات في العالـ قاطبة.مف أعمى عدد تحؿ 

 مجموعة جديدة مف التيديدات.يا حالالقارة األفريقية تواجو لمسمـ واألمف واالستقرار، 
تقرير رئيس المفوضية والقرار البلحؽ الصادر عف يستند إلييا تمؾ ىي الخمفية التي  .105

حاجة االتحاد األفريقي واألمـ المتحدة إلى إقامة بخصوص مجمس السمـ واألمف 
مف ميثاؽ الثامف لمفصؿ  وتطمعيوإبداعية  استراتيجيةقراءة شراكة أقوى ترتكز عمى 

مـ المتحدة . وبصورة أكثر تحديًدا ، اقترح رئيس المفوضية بأنو يتعيف عمى كؿ األ
مف االتحاد األفريقي واألمـ المتحدة أف يتفقا عمى مجموعة مف المبادئ التي تيدؼ 

أكثر صبلبة . ومف منطمؽ أرضية إلى توضيح العبلقة القائمة بينيما وبنائيا عمى 
حوؿ ما يمي: تأييد الممكية ىذه المبادئ تمحور تمنظور االتحاد األفريقي ، يجب أف 

التشاور في صنع القرار؛ تقسيـ العمؿ وتقاسـ  األفريقية وتحديد األولويات؛
المسؤوليات والميزة النسبية. وبالتوازي، يجب اتخاذ خطوات عممية لتعزيز فعالية 

تظـ االجتماعات السنوية بيف مجمس السمـ واألمف ومجمس األمف، وضع تفاعؿ من
ميدانية مشتركة. ومف األىمية، بنفس القدر، حاجة بمياـ والقياـ رئيسييما بيف 

بطريقة ومعالجتيا مجمس األمف إلى منح االعتبار البلئؽ لمطالب أفريقيا المشروعة 
تمويؿ عمميات دعـ السبلـ التي يقودىا االتحاد األفريقي والتي تمت و أكثر انتظاًما، 

مف جانبيما، يتعيف عمى كؿ مف مفوضية االتحاد األفريقي بموافقة األمـ المتحدة. و 
 وأمانة األمـ المتحدة مواصمة العمؿ نحو تحقيؽ قدر أكبر مف التعاوف والتنسيؽ.

، عقد مجمس األمف اجتماعا حوؿ الشراكة بيف االتحاد 2012يناير  12في  .106
تعاوف عف دة األفريقي واألمـ المتحدة وبحث خبللو تقرير األميف العاـ لؤلمـ المتح

شارؾ في ىذا  .د األفريقي في مجاؿ السمـ واألمفاالتحابيف األمـ المتحدة و 
االجتماع الذي ترأسو جاكوب زوما ، رئيس جميورية جنوب أفريقيا والسيد/ 
موسيسس ويتانجوال، وزير خارجية كينيا ورئيس مجمس السمـ واألمف لشير يناير 

ألمف . اعتمد مجمس األمف القرار رقـ مامرا، مفوض السمـ واعلضاف والسفير رم
تصميمو عمى اتخاذ عف مف جممة أمور أخرى، فيو ( الذي عّبر 2012)2033

، وخصوصاخطوات فّعالة لتعزيز العبلقة بيف األمـ المتحدة والمنظمات اإلقميمية 
مـ المتحدة. أحاط مجمس األمف االتحاد األفريقي وفًقا لمفصؿ الثامف مف ميثاؽ األ
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مشراكة بيف االتحاد األفريقي واألمـ المتحدة كما ل ستراتيجيةاالرؤى المختمؼ عمًما ب
ورد في تقرير األميف العاـ وتقرير رئيس المفوضية. أّكد التقرير عمى أىمية بذؿ 

مف  امزيد ، وساندجيود مشتركة ومنسقة بيف مجمس السمـ واألمف ومجمس األمف
عمى الحاجة  دانة األمـ المتحدة كما ّشدالتفاعؿ بيف مفوضية االتحاد األفريقي وأم

إلى تعزيز القدرة عمى التنبؤ واالستدامة والمرونة في تمويؿ المنظمات اإلقميمية 
 عندما تضطمع بعممية حفظ السبلـ في إطار والية األمـ المتحدة.

 :الخاتمة: سادًسا

وذلؾ  ،مكاسب كبيرة في السعي مف أجؿ السبلـ تحقيؽخبلؿ الفترة قيد البحث، تـ  .107
في و و مف الشركاء في إطار المجتمع الدولي. تبفضؿ جيود أفريقيا والدعـ الذي تمق

استمرار النزاعات في بعض جراء عدد مف التحديات  ديوجالوقت نفسو، ال يزاؿ 
 فضبًل عف ميمة توطيد السبلـ حيث تـّ تحقيقو. ،أجزاء مف القارة

تي اتخذت لحؿ النزاعات الحالية انطبلقا مف ىذه الخمفية وعبلوة عمى الخطوات ال .108
معالجة األسباب لالجيود الجارية  تكثيؼوتعزيز ما تـ تحقيقو، ىناؾ حاجة إلى 
منتظـ بما في ذلؾ تنفيذ الصكوؾ الموجودة و الجذرية ليذه النزاعات عمى نحو شامؿ 

 االنتخابات والحكـو الديمقراطية، و سيادة القانوف، و حالًيا في مجاالت حقوؽ اإلنساف، 
تقـو الدوؿ تبادر إلى أف الرشيد. وفي ىذا الصدد، يكوف مف األىمية بمكاف أف 

إف لـ  التوقيع عمى تمؾ الصكوؾ والتصديؽ عمييا وتنفيذ أحكاميا بالكامؿ األعضاء،
. وتحظى بنفس القدر مف األىمية حاجة الدوؿ األعضاء إلى تكف قد فعمت ذلؾ بعد

 في االضطبلع بواليتو. مع مجمس السمـ واألمفالكامؿ التعاوف 
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 االجتماعات والجمسات اإلعالمية
  2112إلى يناير  2111يوليو من لمجمس السمم واألمن لالتحاد اإلفريقي، 

  
 

 وثائق العمل بيان/نتيجة أخرى جدول األعمال التاريخ االجتماع/الجمسة اإلعالمية
 

283  
 

 بيان صحفي جمسة إعبلمية حوؿ الوضع في مدغشقر 2011يوليو  12و 6
PSC/PR/BR. (CCLXXXIII) 

 

مجمس السمـ واألمف/لجنة الممثميف الدائميف حوؿ    2011يوليو  11  284
تعزيز المنظومة اإلفريقية لمسمـ واألمف لبلتحاد اإلفريقي 
وتسوية النزاعات الناجمة عف االنتفاضات الشعبية في 

 إفريقيا )بالشراكة مع معيد الدراسات األمنية(

 
 

 

 جمسة إعبلمية حوؿ نيؿ جنوب السوداف استقبلليا .1  2011يوليو  13  285
 

 جمسة إعبلمية حوؿ الوضع في ليبيا .2
 
 جمسة إعبلمية حوؿ الوضع في الصوماؿ .3

 

 بيان صحفي
PSC/PR/BR.1 (CCLXXXV) 

 بيان صحفي
PSC/PR/BR.2 (CCLXXXV) 

 بيان صحفي
PSC/PR/BR.3(CCLXXXV) 

 
 
  
 

 إعبلمية حوؿ أنشطة اليوناميد  جمسة .1  2011يوليو  19  286
 

التحضير لمبعثة الميدانية لمجمس السمـ واألمف   .2
 إلى كوت ديفوار

 بيان
PSC/PR/COMM(CCLXXXVI) 

 

تقرير رئيس المفوضية عف الوضع في 
 PSC/PR/2(CCLXXXVI)السوداف 

مذكرة إعبلمية حوؿ البعثة الميدانية 
 لمجمس السمـ واألمف إلى كوت ديفوار
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 جمسة إعبلمية حوؿ الوضع في غينيا  2011يوليو  21  287
 

 بيان
PSC/PR/COMM(CCLXXXVII) 

 

بحث تقرير البعثة الميدانية لمجمس السمـ واألمف  .1  2011أغسطس  10  288
 إلى كوت ديفوار

 
التحضير لبعثة مجمس السمـ واألمف إلى الصيف:  .2

 ورشة عمؿ حوؿ السمـ واألمف

 بيان
PSC/PR/COMM(CCLXXXVIII) 

 

تقرير البعثة الميدانية لمجمس السمـ  
واألمف لبلتحاد اإلفريقي إلى كوتد يفوار 

  2011يوليو  25-30
PSC/PR/(CCLXXXVIII) 

 جمسة إعبلمية حوؿ آخر المستجدات في الصوماؿ .1  2011أغسطس  16  289
 

 مواصمة التحضير لمبعثة إلى الصيف .2

 بيان صحفي
PSC/PR/BR(CCLXXXIX) 

 

 
 

   الوضع في ليبيا  2011 أغسطس 22  290
 بيان  الوضع في ليبيا )عمى مستوى رؤساء الدوؿ والحكوما(   2011أغسطس  26  291

PSC/AHG/COMM.(CCXCI)  
تقرير رئيس المفوضية عف الوضع في 
ليبيا وجيود االتحاد اإلفريقي إليجاد 

 PSC/AHG/3 تسوية سياسية لؤلزمة
(CCXI) 

292  
 

 التحضير لبعثة االتحاد اإلفريقي إلى الصيفمواصمة   2011سبتمبر  7
 

 

 
  

مذكرة إعبلمية حوؿ ورشة عمؿ االتحاد 
الصيف حوؿ السمـ واألمف، -األفريقي
  2011سبتمبر  16إلى  12بيجيف، 

 بحث تقرير رئيس المفوضية عف الوضع في الصوماؿ  2011سبتمبر  13  293
 

 بيان
PSC/PR/COMM(CCXCIII) 

 

ة عف الوضع في تقرير رئيس المفوضي
 الصوماؿ 

PSC/PR.2(CCXCIII) 
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  2011سبتمبر  21  294
 

 بيان اجتماع عمى مستوى الوزراء –الوضع في ليبيا 
PSC/PR/COMM(CCXCIV)  

 

قرير عف تنفيذ توصية االجتماع اإلقميمي الثاني حوؿ ( ت1  2011سبتمبر  27  295
  جيش الرب لممقاومة

 
لمجمس السمـ واألمف لعاـ ( بحث الميزانية البرنامجية 2

2012  

 بيان صحفي
 PSC/PR/BR(CCXCV)  

 
 

مشروع تقرير رئيس المفوضية عف تفعيؿ 
مبادة التعاوف اإلقميمي بقيادة االتحاد 

 اإلفريقي لمحاربة جيش الرب لممقاومة

 بيان صحفي بحث تقرير البعثة إلى الصيف  2011أكتوبر  17  296
PSC/PR/BR(CCXCVI)  

 

بعثة لوفد االتحاد اإلفريقي إلى تقرير ال
االتحاد اإلفريقي -ورشة عمؿ الصيف

إلى  13حوؿ مسائؿ السمـ واألمف، مف 
 ، بيجيف، الصيف 2011سبتمبر  18

PSC/PR/2 (CCXCVI) 
جمسة إعبلمية حوؿ جيود االتحاد اإلفريقي في  (1  2011أكتوبر  20  297

جميورية السوداف وعف أنشطة فريؽ التنفيذ الرفيع 
 لمستوى ا
 

 جمسة إعبلمية حوؿ الوضع في ليبيا (2

 بيان
PSC/PR/COMM/1.(CCXCVII) 

 
 

 بيان
PSC/PR/COMM.2(CCXCVII) 

 
 

 إحاطة حوؿ الوضع في الصوماؿ (1  2011نوفمبر  17  298
زيارة رئيس المفوضية وىيئة إحاطة حوؿ  (2

 الحكماء إلى جميورية الكونغو الديموقراطية
 

 بيان صحفي
PSC/PR/BR.1(CCXCXVIII)  

 
 بيان صحفي
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PSC/PR/BR.2(CCXCXVIII) 

تقرير رئيس المفوضية عف تفعيؿ المبادرة  بحث (1  2011نوفمبر  22  299
اإلقميمية بقيادة االتحاد اإلفريقي لمحاربة جيش الرب 

 لممقاومة
 
 إحاطة حوؿ آخر المستجدات في مصر (2

 
 بيان

PSC/PR/COMM.(CCXCIX) 
 
 

 بيان صحفي
PSC/PR/BR.(CCXCIX) 

تقرير رئيس المفوضية عف تفعيؿ 
المبادرة اإلقميمية بقيادة االتحاد 
اإلفريقي لمحاربة جيش الرب 

 لممقاومة
 -PSC/PR/(CCXCVIX) 

   إحاطة حوؿ دار فور  2011نوفمبر  28  300
بحث تقرير فريؽ التنفيذ الرفيع المستوى لبلتحاد    2011نوفمبر  30  301

 اإلفريقي في السوداف
 بيان

PSC/PR/COMM./(CCCI) 
تقرير رئيس المفوضية عف جيود وأنشطة 
فريؽ التنفيذ الرفيع المستوى لبلتحاد 
اإلفريقي في السوداف 

PSC/PR/(CCCI) 
    2011ديسمبر  2  302

المراحؿ القادمة لتنفيذ والية بعثة االتحاد اإلفريقي في 
 الصوماؿ 

 بيان
PSC/PR/COMM.(CCCII) 

تنفيذ المرحمة تقرير رئيس المفوضية عف 
ة االتحاد اإلفريقي في ثالثانية لتفويض بع

  الصوماؿ
PSC/PR/(CCCII) 

 بحث الوضع في مدغشقر .1  2011ديسمبر  8  303
بحث تقرير رئيس المفوضية عف وضع اإلرىاب  .2

 في في إفريقيا 

 بيان
PSC/PR/COMM.1 (CCCIII) 

 بيان
PSC/PR/COMM.2 (CCCIII) 

تقرير رئيس المفوضية عف وضع 
اإلرىاب في إفريقيا وجيود االتحاد 

 الكارثة لمعالجة ىذه اإلفريقي
PSC/PR(CCCIII) 
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التحضير لخموة/مشاورات مجمس السمـ واألمف حوؿ   2011ديسمبر  15  304
  منظومة الحكـ اإلفريقية

  

تنفيذ المراحؿ القادمة لتفويض بعثة االتحاد اإلفريقي في   2011ديسمبر  22  305
  الصوماؿ

 

 يان صحفيب
PSC/PR/BR.(CCCV) 

 

تنفيذ المراحؿ القادمة لتفويض بعثة االتحاد اإلفريقي في   2012يناير  5  306
  الصوماؿ

 بيان
 PSC/PR/COMM.(CCCVI) 

 

بحث التقرير عف الشراكة االستراتيجية لبلتحاد    2012يناير  9  307
 األمـ المتحدة-اإلفريقي

 بيان
PSC/PR/COMM.(CCCVII) 

رئيس المفوضية عف الشراكة بيف  تقرير
االتحاد اإلفريقي واألمـ المتحدة في مجاؿ 

 السبلـ واألمف 
PSC/PR/2.(CCCVII) 

- 


