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 ررـمق
 بشأن تقرير مجمس السمم واألمن عن أنشطتو

 في أفريقيا،ووضع السمم واألمن 
 ASSEMBLY/AU/6(XVIII)الوثيقة 

 
 إن المؤتمر:

 بتقرير مجمس السمـ واألمف عف أنشطتو ووضع السمـ واألمف في أفريقيا؛يحيط عممًا  -1
ـ التفعيؿ الكامؿ لممنظومة األفريقية لمسمـ واألمف وتعزيز السال فيبالتقدـ المحرز يرحب  -2

بمجمس السمـ واألمف وبالمفوضية وكذلؾ  ويشيدالدائـ واألمف واالستقرار في أفريقيا. 
دارتيا وتسويتيا لما  المجموعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية لمنع النزاعات وا 

 تعيدت بو مف التزاـ وبذلتو مف جيود؛
بوروندي وجميورية أفريقيا السالـ في  عزيزأوجو التقدـ المحرز في تيالحظ بارتياح  -3

ر وكوت ديفوار وجميورية الكونغو الديمقراطية وجميورية غينيا وجزر القم ىالوسط
جميع العناصر الفاعمة المعنية عمى مواصمة  بذؿ ويشجع وغينيا بيساو وليبيريا. 

عممية المصالحة الوطنية وتعزيز الحكـ الرشيد  عميؽجيودىا ال سيما فيما يخص ت
صالح قطاع األمف، فضال عف التعجو   يؿ باإلنعاش االقتصادي؛الديمقراطية وا 
تونس كؿ مف أوجو التقدـ اليامة المحققة في العممية االنتقالية في يالحظ بارتياح أيضا  -4

 يتلإلجراءات ال ويعرب عن ارتياحولمجيود الجارية ر دعمو الكامل ويكرّ ومصر 
فترة مف أجؿ السمطات الميبية الجديدة بغية تعزيز المصالحة بيف جميع الميبييف و اتخذتيا 
ديمقراطية، وكذلؾ التزاميا بضماف أمف العماؿ المياجريف  اتؿ بانتخابشاممة تكمّ انتقالية 

مف المفوضية اإلسراع بعممية إنشاء مكتب ويطمب األفريقييف المتواجديف في ليبيا. 
 مجمس السمـ واألمف؛ طبقًا لقرار اتصاؿ لالتحاد األفريقي في ليبيا 

في  وفي أنتناناريفعمى خارطة الطريؽ لمخروج مف األزمة في مدغشقر ، بالتوقيع شيدي -5
األطراؼ الممغاشية ويشجع واإلجراءات المتخذة في إطار تنفيذىا، ، 2011سبتمبر  16
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مجموعة تنمية الجنوب ويينئ عمى بذؿ كؿ ما في وسعيا إلنجاح العممية االنتقالية، 
ؿ لألزمة عف طريؽ األفريقي عمى ما حققتو مف نتائج ىامة في سبيؿ البحث عف ح

 عـدتعبئة عممية تنفيذ خارطة الطريؽ و دعـ المفوضية إلى مواصمة ويدعو التفاوض 
 المجتمع الدولي ليذا الغرض، بما يشمؿ التعجيؿ بفتح مكتب االتصاؿ لالتحاد األفريقي/

 اناريفو؛ننتأمجموعة تنمية الجنوب األفريقي في 
في عممية السمـ والمصالحة في الصوماؿ وال سيما لمتقدـ المحرز يعرب عن ارتياحو  -6

المكاسب التي تحققت عمى أرض الواقع،  فضال عف اعتماد خارطة الطريؽ السياسية 
بالخطوات الجاري اتخاذىا مف أجؿ تعزيز قوات بعثة ويرحب ، 2011في سبتمبر 

مزخـ الحالي ل استغالالً الحكومة االتحادية االنتقالية قوات االتحاد األفريقي في الصوماؿ و 
مجمس األمف لألمـ ويحث السمـ والمصالحة. إحالؿ عمى الميداف ومف أجؿ مزيد مف 

المتحدة عمى التعجيؿ بإجازة المفيـو االستراتيجي الجديد لعمميات بعثة االتحاد األفريقي 
في الصوماؿ حسبما اعتمده مجمس السمـ واألمف والترخيص بتقديـ الدعـ الالـز مف 

ببعثة االتحاد األفريقي في الصوماؿ لما حققتو مف ويشيد ساىمات المقدرة. خالؿ الم
ثيوبيا وأوغندا، لحكومات ويعرب عن تقديره انجازات ممتازة  بوروندي وجيبوتي وكينيا وا 

ـ الدائـ السالإحالؿ فضال عف الييئة الحكومية المشتركة لمتنمية )اإليجاد( اللتزاميا ب
أصحاب المصمحة الصومالييف إلى إظيار وحدة ويدعو . والمصالحة في الصوماؿ

جميع ويدعو يف لتنفيذ خارطة الطريؽ السياسية بشكؿ كامؿ. مطموباليدؼ وااللتزاـ ال
شركاء االتحاد األفريقي إلى تقديـ الدعـ الالـز لمجيود الجارية فضال عف تقديـ المساعدة 

الصوماؿ وبمداف أخرى في فاؼ الجبريف ضر المتاإلنسانية لمسكاف المحتاجيف ال سيما 
، 2011فبراير  23إلى نتائج اجتماع لندف المقرر عقده في ويتطمع في القرف األفريقي. 

فرصة لزيادة تعبئة المجتمع الدولي دعمًا لجيود الشعب الصومالي واالتحاد  تيحالذي ي
 األفريقي؛

( الذي أداف إرتريا 2011) 2023باعتماد مجمس األمف لألمـ المتحدة القرار  يرحب -7
تنفيذ الالمجمس عمى ضماف  ويحثلقياميا بأنشطة زعزعة استقرار الصوماؿ والمنطقة، 
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بالبياف الذي أصدره اجتماع  ويرحب أيضاً (، 2009) 1907يذا القرار والقرار لالكامؿ 
مجمس السمـ واألمف الذي أكد عمى الحاجة إلى ضماف تنفيذ القراريف والقرارات األخرى 

القراريف عمى أحكاـ فيذ الدوؿ األعضاء إلى اتخاذ إجراءات كافية لتن ويدعوالصمة،  ذات
في دولة إرتريا عمى االمتناع عف القياـ بأنشطة زعزعة االستقرار  ويحثنحو تاـ 

 ؛1الصوماؿ والمنطقة
والتوقيع عمى اتفاؽ بيف  2011يوليو  14باعتماد وثيقة الدوحة لمسالـ في  أيضاً  يرحب -8

الطرفيف عمى التنفيذ الكامؿ ويشجع ، التحرير والعدالةدانية وحركة الحكومة السو 
المجموعات الممتنعة إلى االنضماـ لعممية السمـ ويدعو بيا  اتعيدلاللتزامات التي تـ 

دعمو يكرر و ؛العمميةالمجتمع الدولي تقديـ الدعـ الالـز ليذه ويناشد تأخير، دوف 
الرفيع المستوى لمتنفيذ نحو إطالؽ عممية دارفور  يلجيود فريؽ االتحاد األفريقالكامؿ 

السياسية وفقًا لسياسة االتحاد األفريقي حوؿ دارفور كما وردت في تقرير وتوصيات 
، مما يوفر خارطة طريؽ شاممة لمسالـ في دارفور. فريؽ االتحاد األفريقي حوؿ دارفور

في دارفور إلسياميا القيـ في  األمـ المتحدة -التحاد األفريقيبالعممية اليجينة لويشيد 
النيؿ أنحاء في بعض  رئادلالقتتاؿ الويعرب عن أسفو  ؛إحالؿ السمـ واألمف في دارفور

الفوري وقؼ باللطرفيف القياـ عمى الحاجة الممحة ويشدد األزرؽ وجنوب كردفاف، 
، وكذلؾ تسييؿ وصوؿ المساعدة اإلنسانية إلى المحتاجيف وعودة ألعماؿ العدائيةل
الرفيع  االتحاد األفريقيمف فريؽ  يطمب ،نازحيف داخميًا والالجئيف. وفي ىذا الصددال

 في الجيود التي بدأىا بخصوص ىاتيف المنطقتيف؛ مواصمةالمستوى 
مفاوضات ما بعد االنفصاؿ بيف السوداف  التي تواجوالصعوبات إزاء يعرب عن قمقو  -9

وعكس األعماؿ األحادية الجانب البمديف إلى القياـ فورًا بوقؼ ويدعو وجنوب السوداف، 
توقعاتيما وعالقاتيما التي شرعا فييا بخصوص مسألة النفط، مما يمكف أف ييدد 

الرفيع المستوى  االتحاد األفريقياالقتصادية، ويطمب منيما التعاوف الكامؿ مع فريؽ 
متفؽ عميو إلى اتفاؽ حوؿ المسائؿ العالقة وفقًا لممبدأ ال سريعاللمتنفيذ بغية التوصؿ 
                                           

1
 .عمى ىذا تحفظت دولة إرتريا   
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بالييئة ويشيد لدولتيف قابمتيف لمبقاء تعيشاف في كنؼ السالـ وتعزز إحداىما األخرى، 
الحكومية المشتركة لمتنمية اللتزاميا وجيودىا المتواصمة في سبيؿ تذليؿ الصعوبات 

متعددي وثنائيي األطراؼ لدعميـ  االتحاد األفريقيلشركاء ويعرب عن ارتياحو الحالية ، 
إلى التنسيؽ المتواصؿ ويدعو الرفيع المستوى لمتنفيذ،  االتحاد األفريقييؽ لجيود فر 
 المفاوضات الجارية؛ ستكماؿلمتعجيؿ با

ثيوبيا، يعرب عن انشغالو  -10 إزاء استمرار الطريؽ المسدود في عممية السالـ بيف إرتريا وا 
البمديف عمى  نداء االتحاد األفريقي لتجديد بذؿ الجيود األفريقية مف أجؿ مساعدةويكرر 

رساء أساس  دائميف المف األلسالـ و اتذليؿ الصعوبات الحالية وتطبيع العالقات بينيما وا 
 6لتنفيذ الكامؿ والدقيؽ التفاقية ى الإالحاجة الممحة  ويؤكد مجددًا في القرف األفريقي، 

رتريا،  2010يونيو  مجمس السمـ واألمف  متابعة المسألة ويطمب من بيف جيبوتي وا 
 قديـ تقرير بشأنيا إلى المؤتمر؛بشكؿ فعاؿ وت

بالمفوضية ويشيد  بإطالؽ مبادرة التعاوف اإلقميمي لمواجية جيش الرب لممقاومة،يرحب  -11
عمى اإلسراع بالتفعيؿ الكامؿ لممبادرة، ويشجعيا والبمداف المعنية لما اتخذتو مف خطوات 

رية مف أجؿ القضاء لمجيود الجا دعـاللمشركاء الدولييف الذيف قدموا ويعرب عن امتنانو 
 عمى جيش الرب لممقاومة؛

فترة ما بعد في عمى ضرورة تجديد بذؿ الجيود نحو إعادة اإلعمار والتنمية يشدد  -12
بالخطوات التي  يرحب ،النزاعات بغية توطيد السالـ حيث ما تحقؽ. وفي ىذا الصدد

األفريقية  تتخذىا المفوضية مف أجؿ إطالؽ المبادرة األفريقية لمتضامف بيدؼ دعـ الدوؿ
إلى إطالؽ ىذه المبادرة عمى ىامش دورتو العادية  ويتطمعالخارجة مف النزاعات 

 المقبمة؛
ويرحب  التحاد األفريقيالحدود لاألىمية التي يولييا لعممية تنفيذ برنامج  يؤكد مجدداً  -13

المفوضية عمى مواصمة ومضاعفة ويشجع بالنتائج اليامة التي تحققت حتى اآلف 
إلى االستكماؿ السريع لمشروع االتفاقية يدعو اري بذليا. في ىذا الصدد، الجيود الج

الدوؿ األعضاء تسييؿ ىذه العممية مف خالؿ ويطمب من حوؿ التعاوف العابر لمحدود 
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حضورىا عمى المستوى المناسب في المؤتمر الوزاري الذي تعتـز المفوضية عقده ليذا 
 الغرض؛

مف انتشار األسمحة في منطقة الساحؿ  من قمق بالغ يكرر ما يساور االتحاد األفريقي -14
والصحراء والمخاطر التي ينطوي عمييا ىذا الوضع بالنسبة لألمف واالستقرار الطويؿ 

بشدة األنشطة التي تقـو بيا المجموعات المسمحة في المنطقة بما في ذلؾ  ويديناألمد 
لمجيود  عن دعمو الكامل بويعر في الجزء الشمالي لمالي مؤخرًا التي ُشنت اليجمات 

بمبادرة المفوضية إلى  ويرحبالتي تبذليا بمداف المنطقة بدعـ مف االتحاد األفريقي 
تنظيـ المشاورات عمى ىامش الدورة العادية لممجمس التنفيذي، حوؿ نتائج بعثة تقييـ 

مة مف مجمس السمـ واألمف بحث أثر ىذه األز  ويطمبالتداعيات األمنية لألزمة الميبية 
بتحديد الطرؽ التي يمكف لالتحاد األفريقي مف  ويقوم أيضاً بمشاركة بمداف المنطقة 

تعبئة المساعدة الدولية الكافية دعمًا لألولويات التي خالليا تعزيز جيود المنطقة و 
 حددتيا البمداف المتأثرة؛

ال سيما في  ف وتيرة اليجمات اإلرىابية في مختمؼ أنحاء القارةميعرب عن بالغ قمقو  -15
مف المفوضية، وخاصة مف خالؿ ويطمب ىذه اليجمات اإلرىابية ،  بشدةويدين نيجيريا 

المركز األفريقي لمبحوث والدراسات الخاصة باإلرىاب والممثؿ الخاص لرئيس 
الروابط الناشئة خاصة في وجو يذا التيديد ل ةومنسق ةمعزز استجابة تسييؿ المفوضية، 

 ات اإلرىابية وفيما بينيا وبيف الشبكات اإلجرامية؛بيف ىذه الجماع
االتحاد لمتقرير الشامؿ الذي قدمو رئيس المفوضية عف الشراكة بيف يعرب عن ارتياحو  -16

ـ واألمف والمقرر الصادر عف مجمس السمـ واألمف واألمـ المتحدة حوؿ السم األفريقي
لمرئيس  عن امتنانو عربويرؤية االتحاد األفريقي ليذه الشراكة ذي يؤكد الحقا وال

 12عقد اجتماع لمجمس األمف حوؿ المسألة في إلى جاكوب زوما لمبادرتو بالدعوة 
الموقؼ األفريقي مف الصبغة  ويكررولتوليو رئاسة المداوالت شخصيا  2012يناير 

لمفصؿ الثامف  ةقراءة  تطمعيعمى أساس إقامة شراكة قوية الممحة إلى العاجمة والحاجة 
وتحديد  ،األفريقيةالمبادئ التالية: دعـ الممكية إلى استنادًا دة مف ميثاؽ األمـ المتح
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العمؿ وتقاسـ المسؤوليات واالستخداـ الفعاؿ  وتوزيع صنع القرار التشاوريو  األولويات
ىذه المسألة بشكؿ فعاؿ وتقدـ  ةتابعممف المفوضية  ويطمبالنسبية لممنظمتيف  ةز يممل

 .ةاثمحديات المتقارير منتظمة عف التقدـ المحرز والت
- 


