
 

 

 

 صحفىبيان 

لالتحاد  والسالمة واألمنلدفاع لللجنة الفنية المتخصصة االجتماع العادي الثاني عشر 
واالجتماع العادي الخامس عشر لرؤساء أركان الدفاع األفريقيين ورؤساء  األفريقي

 السالمة واألمن

وضع  فريقيا من أجلأفي  مات الدول األعضاء في االتحاد األفريقي بإسكات البنادقالتزا
 نزاعاتخال من ال

فريقي االجتماع العادي الثاني عشر للجنة : يعقد االتحاد األ9162ديسمبر  61القاهرة ، 
، في فندق 9162ديسمبر  62، لدفاع والسالمة واألمن يوم الجمعةلالفنية المتخصصة 

م واألمن والتفكير فيها بهدف توفير لبحث مسائل السل الماسة كابيتال، في القاهرة، مصر
، وقدرتها على الجاهزة قيةاألفري توجيهات السياسات، بما في ذلك تلك المتعلقة بتطوير القوة

عات االقتصادية اإلقليمية/ ، والمجمو النشر السريع، من أجل تنفيذها من قبل الدول األعضاء
دارتها و اإلقليمية اآلليات  فريقي وكذلك من قبل مفوضية االتحاد األ ،وتسويتهامنع النزاعات وا 

عشر لعادي الخامس ، وسيسبق االجتماع االجتماع اوأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين
 61يوم الخميس،  األفريقيين المقرر عقده ورؤساء السالمة واألمنلرؤساء أركان الدفاع 

ديسمبر  61إلى  61واجتماع الخبراء الذي يعقده حالًيا في الفترة من  9162ديسمبر 
9162 . 

بعض من المتوقع أن ينظر خبراء اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن في و 
تحضيرا  وتعزيز األمن الدائم القارة نحو إسكات البنادق الوثائق األساسية لتعزيز قدرات

 للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن. التالية الرفيعة المستوى  الجتماعاتل
ض االتحاد األفريقي للسلم واألمن، السفير إسماعيل شرقي، هذين االجتماعين سيحضر مفو  

لمة مهمة حول قضايا السلم واألمن في أفريقيا. وفي هذا السياق، ستشمل القضايا وسيلقي ك
التي يتم التظرق إليها مبدأ القوة األفريقية الجاهزة بشأن عمليات دعم السالم، واستراتيجية 
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االتحاد األفريقي إلدارة الحدود، واالنتشار غير المشروع لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، 
 .اإلرهاب وغيرها ومكافحة

 
إلى المساهمة في تحقيق  يهدف اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن

قدم اللجنة الفنية ت. وفي هذا الصدد، 9112أجندة فريقيا سلمية ومستقرة بما يتماشى مع أ
المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن توجيهات بشأن الجهود الجارية نحو تعزيز السالم 

 واألمن واالستقرار في أفريقيا. 

 :ما يلي يهدف االجتماع إلىعلى وجه التحديد، و 

 االجتماع العادي الحادي عشر للجنة  انعقاد عن التقدم المحرز منذ المستجدات تقديم
رؤساء أركان متخصصة للدفاع والسالمة واألمن واالجتماع العادي الرابع عشر لالفنية ال

، في أديس أبابا ،  9162أكتوبر  69إلى  1الذي عقد في الفترة من الدفاع األفريقيين 
تنفيذ  لتيسير جهود المستمرة التي تبذلها المفوضية، من بين أمور أخرى،إثيوبيا ، بشأن ال

في الوقت المناسب وقدرتها اإلقليمية  الجاهزة األفريقية نشر القوةم واألمن و مبادرات السل
 .على االستعداد

 
 في أفريقيا، وتعزيز المكاسب التي تحققت  البنادق التفكير في الجهود المبذولة إلسكات

حتى اآلن، وضمن هذه العملية، تحديد التحديات التي تمت مواجهتها، وكذلك صياغة 
استجابات عملية ووضع خطط عمل ملموسة على مستوى الدول األعضاء والمجموعات 

  االقتصادية اإلقليمية/ اآلليات اإلقليمية.
 

  ي ًثا بشأن عمليات دعم السالم، والذحديتم وضعه  الذياالتحاد األفريقي مبدأ بحث
 .هدف إلى تعزيز عمليات دعم السالم لالتحاد األفريقي في أفريقياي

 
  تقديم إحاطة حول المستجدات في كل من إطار االتحاد األفريقي لالمتثال والمساءلة

األفريقي بشأن القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان؛ وتنفيذ سياسة االتحاد 
بشأن السلوك واالنضباط لعمليات دعم السالم وسياسة االتحاد األفريقي بشأن منع 

م اعتمده مجلس السل لعمليات دعم السالم، كما ومكافحة االستغالل واالعتداء الجنسيين
 .9161نوفمبر  92الذي عقد في  162واألمن لالتحاد األفريقي خالل اجتماعه الـ

 



 

 

 دمة رؤساء أركان الدفاع ورؤساء السالمة واألمن األفريقيون، سيحضر االجتماعات القا
ووزراء الدفاع والسالمة واألمن األفريقيون، باإلضافة إلى المجموعات االقتصادية 

 .اإلقليمية واآلليات اإلقليمية
 

  من المتوقع أن تنبثق عن المداوالت مقترحات ملموسة بشأن تعزيز السلم واألمن في
 .9191ك تنفيذ موضوع "إسكات البنادق" في القارة، بما في ذل

 
 -النهاية -

 
 : لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ

 السيدة لوليت كيبيدي، مسؤولة االتصاالت
 بإدارة السلم واألمن في االتحاد األفريقي

 lulitk@africa-union.orgالبريد اإللكتروني: 
 
 

  



 

 

 مالحظة  للمحرر
 للدفاع والسالمة واألمنحول اللجنة الفنية المتخصصة 

هي جهاز رئيسي لصنع  إن اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن
من القانون التأسيسي لالتحاد  61السياسة باالتحاد األفريقي، وقد أنشئت وفًقا للمادة 

 اتتتمثل الوالية الرئيسية لـلجنة في تقديم اإلرشادات والتوجيهو (. 9111األفريقي )
في هذا الصدد، و ة االتحاد األفريقي بشأن مسائل الدفاع والسالمة واألمن. لمفوضي
في مسائل السلم واألمن وتفكر فيها وتوفر التوجيه السياسي لتنفذه  اللجنة تنظر

مفوضية االتحاد األفريقي. وعليه، فإن مفوضية االتحاد األفريقي مكلفة بتوفير تقرير 
تنفيذ قرارات االتحاد األفريقي بشأن  سنوي واحد على األقل عن التطورات في

المنظومة األفريقية للسلم واألمن، بما في ذلك تطوير القوة األفريقية الجاهزة وقدرتها 
اللجنة الفنية  على االنتشار السريع. وبالمثل، تلتمس المفوضية التوجيه والمشورة من

متعلقة بقضايا السلم المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن حول كيفية تنفيذ القرارات ال
على ثالثة مستويات:  اللجنة واألمن في أفريقيا بفعالية وكفاءة عند ظهورها. تجتمع

 .اجتماع الخبراء ورؤساء أركان الدفاع ووزراء الدفاع
 

 
 




