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 واألمنللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة  عشرلثاني ااالجتماع العادي إعالن 

 9191ديسمبر  91، العربية مصرجمهورية القاهرة، 
 

لدفاع والسالمة واألمن لالتحاد األفريقي، لاجتمعنا نحن، أعضاء اللجنة الفنية المتخصصة   .1
 في القاهرة، مصر، ونظرنا في استنتاجات رؤساء المنعقد االجتماع الثاني عشرخالل 

 واألمن.السالمة  أجهزة أركان الدفاع األفريقيين ورؤساء
 

السالمة رؤساء أجهزة لرؤساء أركان الدفاع و سبق اجتماعنا االجتماع الخامس عشر .2
، واجتماع 2112ديسمبر  11الي في الفترة من ، الذي عقد على التوواألمن األفريقيين

 .2112ديسمبر  11إلى  11في الفترة من  الذي عقد لخبراءا
 

 ، نعلن ما يلي:مداوالتنا علىوبناء  .3
فريقيا بحلول أفي  بنادقتحاد األفريقي حول "إسكات اليتعلق بالمشروع الرئيسي لالفيما  (أ

" وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي للخطوات العملية إلسكات 2121عام 

 دولالوقت للمزيد من إلتاحة في أفريقيا، تم تمديد اإلطار الزمني لتنفيذه بالكامل البنادق 

، بدعم من أصحاب اإلقليمية لياتاآلعات االقتصادية اإلقليمية/ والمجمو األعضاء

المصلحة المعنيين مثل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذلك منظومة األمم 

 رطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي.االمتحدة، لمواصلة تنفيذ الجوانب المختلفة في خ

هذه المسألة حتى اآلن. بشأن ما تم إنجازه  استعراضبهذا التمديد يسترشد  جب أنوي

في القارة،  بنادقة بالثناء الجارية إلسكات الفي إطار الجهود الجدير ،إلى ذلك باالضافةو

هناك حاجة إلى تهيئة ظروف مواتية للتنمية المستدامة، وتعزيز الحوار السياسي الشامل 

ساطة وحسن الجوار والحوار لوللتسوية النزاعات باستخدام آليات االتحاد األفريقي 

المنظومة األفريقية للسلم  والمصالحة والتسوية السلمية للنزاعات المنصوص عليها في

لجهود المبذولة أن تكفل اي في هذا الصدد، ينبغو. للحكم األفريقيةوالمنظومة  واألمن

 شؤون رفض جميع أشكال التدخل العسكري الخارجي والتدخل في بنادقإلسكات ال

 سيتم، والذي بنادقالم واألمن بشأن إسكات ، يتطلع إلى تقرير مجلس السللذلكو .ةالقار

منذ اعتمادها من قبل تضمين تقييم تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي  فيه

االتحاد التي  مؤتمرالعادية الثالثة والثالثين لإلى الدورة  لتقديمها 2111في يناير  مؤتمرال

رحب بالعرض المقدم من جمهورية كينيا ن .2121فبراير  11و 2ستعقد يومي 

 .طة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقيارتنفيذ خاستعراض الستضافة اجتماع حول 

 بنادقفريقي في سياق إسكات الاأل شجع الدول األعضاء على مواصلة تنفيذ شهر العفون (ب

ع الدول األعضاء على زيادة تكثيف  ؛2121فريقيا بحلول عام أفي  ولهذا الغرض، تُشجَّ

 على أراضيها الوطنية. فرصهترويج و فريقياأل جهودها من أجل ضمان شهر العفو

 وثيقة عملباعتبارها مبدئي لمبدأ االتحاد األفريقي بشأن عمليات دعم السالم، نعتمد  (ج

من المجموعات مدخالت ال جمع طلب من مفوضية االتحاد األفريقيال، واستراتيجية

، من 2121مارس  1بحلول  ،والدول األعضاءاإلقليمية  لياتاآلاالقتصادية اإلقليمية/ 

مقبل للنظر فيها في االجتماع ال تي تم إثراؤهاقة وإعادة تقديم الوثيقة الأجل إثراء الوثي

 .2121في عام للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن 
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مع  للقوة األفريقية الجاهزة قدرات المتعهد بهاالالمبادئ التوجيهية للتحقق من  نعتمد (د

التعديالت المقترحة. وفي هذا الصدد، يتعين على الدول األعضاء مواصلة التحقق الذاتي 

اإلقليمية  لياتاآلمن هذه القدرات المتعهد بها وإبالغ المجموعات االقتصادية اإلقليمية/ 

نوي وتقديم التقارير إلى مفوضية االتحاد األفريقي، في حين يتعين بإجراء التحقق الس

باإلضافة إلى ذلك، وسنوات.  (3) ثالث على مفوضية االتحاد األفريقي إجراء التحقق كل

التحقق من  أو ينبغي إدراج قابلية التشغيل البيني كمعيار في تقييم القدرات المتعهد بها

  .تهاجاهزي

القوة األفريقية الجاهزة   الحادية عشرة لتنفيذ التدريب في العمل تقرير ورشة نعتمد (ه

التحاد األفريقي، القوة األفريقية الجاهزة )ل أن عناصر تخطيطوالتأكيد مجددا 

( تجتمع مرة واحدة على األقل في اآلليات اإلقليمية المجموعات االقتصادية اإلقليمية/و

 .جهودالسنة لتعزيز التعاون والتنسيق وتكامل ال

 دارة األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة المستردة فيإلفريقي سياسة االتحاد األنعتمد  (و

إدراجها في الدول األعضاء على  حثن، والتالية مع التعديالتعمليات دعم السالم 

 .السياسات المحلية

 ؛اإلزاميبل يجب أن يكون األسلحة اختياريًا  توسيمال ينبغي أن يكون   (1)

أن يكون تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة باألسلحة المستردة بين البعثة  يجب  (2)

والمجموعات االقتصادية  والدول األعضاء األخرى المضيف البلد وحكومة

 ؛إلزاميًا االتحاد األفريقي اإلقليمية ومفوضية ليات/ اآلاإلقليمية

حكومة البلد المضيف والدول األعضاء  سياسات مع اتينبغي تنسيق تنفيذ السياس  (3)

اإلقليمية بشأن األسلحة الصغيرة ليات المجموعات االقتصادية اإلقليمية/ اآلو

 واألسلحة الخفيفة؛

الذي البلد المضيف باعتباره صاحب المصلحة الرئيسي،  اتيجب أن تعكس السياس (4)

 ؛اتلمسؤولية األولى عن تنفيذ السياساتقع عليه 

يات دعم السالم اإلدارة السليمة لألسلحة والذخائر المستردة يجب أن تضمن عمل  (1)

 ؛والتخلص منها وتدويرها عليها لنقل ووضع العالماتلتشمل التخزين وا

 .نظام عقوبات ضد أي جهات فاعلة تنتهك هذه اللوائح اتيجب أن تتضمن السياس  (6)

 

اإلرهاب والتطرف العنيف، اللذين يتسببان في  زيادة وتيرةالعميق إزاء  ناعرب عن قلقن (ز

خسائر فادحة في األرواح البشرية وتدمير واسع النطاق، ال سيما في المناطق األكثر 

نعرب كذلك عن قلقنا من أن وتضرراً في الساحل وحوض بحيرة تشاد والقرن األفريقي. 

يا، وخاصة في فريقأهذه الظواهر تنتشر بسرعة في العديد من األجزاء األخرى من 

القوة  وافق على تفعيلنفي هذا السياق، و. والجنوب األفريقي فريقياأغرب ووسط 

النهج الشامل الذي يتم تنفيذه في القارة في إطار عة يسربوتيرة  كاملبالاألفريقية الجاهزة 

نحث أيًضا جميع الدول األعضاء، وكذلك المجموعات وضد اإلرهاب والتطرف العنيف. 

الجهود  بذل اإلقليمية، على المشاركة بشكل استباقي لضمان ليات/ اآلاإلقليمية االقتصادية

لمكافحة اإلرهاب جنباً إلى جنب مع اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التنمية االجتماعية 

التخفيف من آثار تغير والقضاء على الفقر؛ والشباب؛ عمالة واالقتصادية، وخاصة 



 

3 

، والقيام بكل هذه األمور في إطار مجتمعاتال واستئصال أسباب العنف بينالمناخ 

 تضامن أفريقي متجدد والتعاون بين الدول على جميع الجبهات.

مرحلة ثانية من دراسة رسم الخرائط لألسلحة تنفيذ االتحاد األفريقي  وجه مفوضية ن (ح

المرتبطة  الصغيرة واألسلحة الخفيفة تركز أكثر على تدفقات األسلحة غير المشروعة

نشطة اإلرهابية، بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية باأل

 .اإلقليمية/ اآلليات اإلقليمية

خارطة الطريق بشأن تعزيز عمليات حفظ السالم: من التفويض إلى مبدئيا  عتمدن (ط

إلى مفوضية االتحاد إسهاماتها  الخروج"" وإتاحة فترة شهرين للدول األعضاء إلرسال

  .األفريقي من أجل تقديمها إلى أجهزة صنع السياسة لالتحاد

 1211فريقية لعام مراجعة اتفاقية منظمة الوحدة األبمفوضية االتحاد األفريقي  وجهن  (ي

االجتماع المقبل للجنة الفنية المتخصصة للدفاع  للقضاء على المرتزقة وتقديمها إلى

 .والسالمة واألمن لبحثها

لى مواصلة دعم تنفيذ واليات عمليات دعم السالم الحالية التي الدول األعضاء عحث ن (ك

حث األمم المتحدة على تقديم موارد إضافية من ن، واالتحاد األفريقيوأذن بها  فوضها

 .أجل تنفيذ واليات عمليات دعم السالم

ي تصال الشرطلالفريقي األ لنظاملمشروع اللوائح الخاصة بمعالجة البيانات عتمد ن (ل

الفنية المتخصصة للعدل والشؤون  وتقديمه إلى االجتماع التالي للجنةاألفيسكوم( )

 القانونية.

-2121خطة مدتها خمس سنوات ) مشروع وضعباالتحاد األفريقي  مفوضيةنوجه  (م

-2116القوة األفريقية الجاهزة للفترة  خطة عمل مابوتو بشأن تعزيزلخلفا ( 2121

جمهورية جنوب أفريقيا الستضافة اجتماع لهذا رحب بالعرض المقدم من ون ؛2121

 الغرض.

الدول األعضاء على دعم جهود االتحاد األفريقي في حشد التمويل لمنع ومكافحة حث ن (ن

لصندوق الخاص لالتحاد االموال ل ، بما في ذلك منحرهاب والتطرف في أفريقيااإل

لألمم ة لمجلس األمن سؤولية العامالمبذكر كذلك ون .األفريقي الذي أنشئ لهذا الغرض

إلى توفير الدعم والموارد الالزمة الستعادة السالم  ندعوه، وم واألمنالسلبشأن  المتحدة

 .نزاعواألمن واالستقرار وتنفيذ أنشطة إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد ال

ث ونح .مع التعديالت استراتيجية االتحاد األفريقي لتحسين إدارة الحدود المتكاملة عتمدن (س

عالوة و .2114يونيو  21الدول األعضاء على التصديق على اتفاقية نيامي، المعتمدة في 

الحدود القانون التأسيسي لالتحاد  إدارةأن يراعي تنفيذ استراتيجية  على ذلك، ينبغي

 عند)ب( منه التي تنص على احترام الحدود القائمة  4األفريقي، وخاصة المادة 

 االستقالل.

نة الفنية للجاالجتماع الثاني عشر  تهاضافلجمهورية مصر العربية الست عن امتنانناعرب ن .4
االتحاد  مفوضية الحفاوة التي حظيت بهاما في ذلك ، بالمتخصصة للدفاع والسالمة واألمن

 فضال عن المرافق الممتازة المقدمة لالجتماع. ونمندوبالاألفريقي و
 

للجهود التي بذلتها الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في تقديم الدعم  ناعن تقديرعرب ن .1
، بما في ذلك إعارة موظفين إضافيين قاعدة اللوجستيات القارية للفوة األفريقية الجاهزةل
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وتجديد فترة والية جمهورية الكاميرون وجمهورية نيجيريا االتحادية وجمهورية جنوب 
 لى التوالي.إفريقيا وجمهورية زيمبابوي ع

 
  تيسيرها االجتماع.على على مشاركتهم، ومفوضية االتحاد األفريقي  مندوبينشكر جميع الن .6

 
التقدم المحرز نحو عن منتظمة التقارير الوالمستجدات  تقديممواصلة  علىنحث المفوضية  .1

 والسالمة واألمن. للدافاع جنة الفنية المتخصصةنا في االجتماعات القادمة للتنفيذ قرارات
 

لمقرر  وفقًااللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن  مجددًا على دورنؤكد  .1
من القانون  11وتمشيا مع أحكام المادة    Assembly/AU/Dec. 227 (XII)المؤتمر

هذا الصدد، نقدم هذا اإلعالن إلى الدورة العادية  فيو(. 2111التأسيسي لالتحاد األفريقي )
العادية الثالثة السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي إلحالته إلى الدورة 

 .2121فبراير  11و 12يومي  االتحاد، المقرر عقدها مؤتمروالثالثين ل


