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 من خالل المنصة  
ً
اضيا ي الثالث للجنة الفنية المتخصصة  للدفاع والسالمة واألمن الُمنعقد  إفتر

 
إعالن االجتماع اإلستثنائ

ي  30 يناير 2021  
 
نت ف  )زووم( عتر اإلنتر

 

 (، AU)  األفريقي  لالتحاد  (STCDSS)  واألمن  والسالمة  للدفاع  المتخصصة   الفنية  اللجنة  أعضاء  نحن، .1

 ،اإلنترنت عبر (Zoom) زووم منصةال خالل من إفتراضيا   ُعقد الذي الثالث اإلستثنائي اإلجتماع  في إجتمعنا

 في  نعقدالمُ   (ACDSS)  األفارقة   واألمن  السالمة  ورؤساء  الدفاع  أركان  رؤساء  إجتماع  توصيات  في  ونظرنا

 . 2021يناير 29 في  قدعُ  الذي الخبراء إجتماع سبقه والذي ،2021 يناير 30

 

 يلي:  ما نُعلن مداوالتنا، على بناء   .2

 

 التوجيه   توفر  والتي  حية  كوثيقة  (PSOs)  السالم  دعم  عمليات  بشأن  األفريقي  االتحاد  عقيدة  دـنعتم    . أ

   األفريقي؛ لالتحاد التابعة السالم دعم عملياتل تصفيةالو دارةاإلو تنفيذالو تخطيطلل اإلستراتيجي

 

 لتسهيل   األعضاء  والدول  اإلقليمية  اآلليات  /  اإلقليمية  االقتصادية  والمجموعات  األفريقي  االتحاد  نُوجه  .ب

 السالم؛  دعم عمليات بشأن األفريقي االتحاد لعقيدة الفعال التنفيذ

 

    األعضاء   والدول  اإلقليمية  االَليات  /  اإلقليمية  االقتصادية  المجموعات  مع  بـكث  عن   لـبالعم  المفوضية،  نُوجه  جـ.

  االتحاد  لعقيدة  الفعال  التنفيذ  لضمان  التشغيلي  التوجيه  ووثائق  الصلة  ذات  السياسات  وتطوير  مراجعة  لضمان     

   من  واالنتهاء  ،الجاهزة  فريقيةاأل  القوة  مفهوم  مراجعة  ذلك  ويشمل  الم.ـالس  مــدع  اتــعملي  أنــبش  األفريقي     

   توظيف   بشأن  اإلقليمية  االَليات  /  اإلقليمية  االقتصادية  اتـوالمجموع–  األفريقي  االتحاد  نــبي  التفاهم  رةــمذك     

   دعم   لعمليات  والهياكل  اإلدارة  وعمليات  األبعاد  ددـمتع  التخطيط  ةـمواءم  وكذلك  زةــالجاه   ة ــاألفريقي  وةــالق     

 األفريقي. لالتحاد التابعة السالم     

 

  كثب عن بالعمل المفوضية،  نُوجه حية، وثيقة هي السالم  دعم بشأن األفريقي االتحاد عقيدة  بأن علما   نُحيط   د.             

         شامل   استعراض  إجراء  في   للنظر  األعضاء،  والدول   اإلقليمية  اآلليات  /  اإلقليمية  االقتصادية  المجموعات  مع               

      اتنفيذه  في  حرزالمُ   التقدم  من  للتأكد  سنوات  (10)  عشر  كل  السالم  دعم  عمليات  بشأن  األفريقي  االتحاد  لعقيدة                

 والناشئة.  الجديدة  الصراع حاالت معالجة نحو مواءمتها لتسهيل  كذلك               

 

   األعضاء،   والدول   اإلقليمية  االَليات  /  اإلقليمية  االقتصادية  المجموعات  مع  بـكث  عن  بالعمـل  المفوضية،  نُوجـه   هـ.         

  صنع   عمليات  طرائق  واختبار  على   للتدريب  ،2021  عام  نهاية  لـقب  ةـالقاري  ادةـالقي  لمراكــز  نــتمري  راءـإلج            

       توظيف  أجل   من  اإلقليمية  االَليات  /   اإلقليمية  االقتصادية  والمجموعات  –  األفريقي  االتحاد  بين  ما  المنسقة  القرار             
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 القارة.   في السالم  دعم عمليات وإدارة إجراء في الجاهزة األفريقية القوة            

 

  ها ولتيسير  الجودة   عالية  عمل  وثائق  تقديم  على   المفوضية  ُشكر  وكذلك  ممشاركته  على  الوفود  جميع  كرشُ  .3

 االجتماع. 

 

  عقيدة تنفيذ في   حرزالمُ  التقدم عن منتظمة بصورة وتقارير تحديثات تقديم في االستمرار  على المفوضية نُشجع .4

 والسالمة للدفاع  المتخصصة الفنية للجنة ةـالُمقبل االجتماعات في السالم  دعم عمليات  أنـبش يـاألفريق ادـاالتح

 واألمن.

 

ــ وفق  ن ــــواألم  ةــــوالسالم  اعــــللدف   ةــــالمتخصص   ة ــــالفني  ةـــاللجن  دور  ى ــــعل  دــــالتأكي  دـــنُعي .5   ورد   ا ـــلم  ا  ــ

 لالتحاد  التأسيسي  القانون  من  15  المادة  أحكام  مع  وتمشيا    227 Dec. / AU / Assembly (XII)  في

 التنفيذي  للمجلس  (38)  والثالثين  الثامنة  العادية  الدورة  إلى  اإلعالن  هذا  قدمنُ   الصدد،  هذا  في  (.2000)  األفريقي

  7و  6  يومي  عقدها  قررالمُ   االتحاد،  لمؤتمر  (34)  لثالثينوا  الرابعة  العادية   الدورة  إلى  إلحالته   األفريقي  لالتحاد

 . 2021 فبراير
 


