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 مقرر
 بشأن تقرير مجمس السمم واألمن عن أنشطتو

 السمم واألمن في أفريقيا، وضعو 
 XX ASSEMBLY/AU/3)(الوثيقة 

 

 إن المؤتمر:

 أفريقيا؛السمم واألمن في  وضعبتقرير مجمس السمم واألمن عن أنشطتو و يحيط عممًا  .1
مجمس السمم واألمن والمفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات يينئ  .2

دارتيا وتسويتيا، عمى التزاميا وجيودىا؛  اإلقميمية لمنع النزاعات وا 
التقدم المحرز في اآلونة األخيرة في عممية الخروج من األزمة في أوجو  يسجل .3

فالومانانا وأندري رجولينا عدم ترشيحيما مدغشقر، وال سيما إعالن السيدين مارك را
عمى مواصمة الجيود الجارية بغية التنفيذ الكامل ويشجع لالنتخابات الرئاسية القادمة. 

من المفوضية أن ويطمب لخريطة الطريق من أجل الخروج من األزمة في مدغشقر، 
جمس تدعو إلى عقد اجتماع سريع لمجموعة االتصال الدولية حول مدغشقر، ومن م

 السمم واألمن أن يجتمع بعد ذلك فورا ، لتقييم الوضع واتخاذ اإلجراءات الالزمة؛
بالتقدم الممحوظ المسجل في الصومال، سواء عمى الصعيد األمني بالتوسيع  يرحب .4

المستمر لممناطق الخاضعة لمراقبة القوات الصومالية وبعثة االتحاد اإلفريقي في 
ي بنياية المرحمة االنتقالية وانتخاب رئيس جميورية الصومال، أو عمى الصعيد السياس

إلى الدول األعضاء والشركاء الدوليين لتقديم المساعدة  ويوجو المؤتمر نداءً جديد. 
الضرورية من أجل دعم المكاسب المحققة، وتعزيز قدرات الدولة الصومالية وال سيما 

األفريقي في الصومال  المؤتمر بمراجعة بعثة االتحادويرحب عمى الصعيد األمني. 
تنفيذ بكل اىتمام ترقب وي، 2013ويناير  2012بقيادة المفوضية بين ديسمبر 

 التوصيات الواردة فييا، كما بحثيا ووافق عمييا مجمس السمم واألمن؛
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ثيوبيا، يعرب عن قمقو  .5 أمام المأزق المستمر الذي آلت إليو عممية السمم بين إرتريا وا 
تحاد األفريقي من أجل تكثيف جيود أفريقيا لمساعدة البمدين اال نداء من جديدويؤكد 

رساء األسس من أجل إحالل  عمى تجاوز الصعوبات الحالية وتطبيع العالقات بينيما، وا 
الضرورة الممحة لمتنفيذ الفعال  يؤكد المؤتمر مجدداً سالم وأمن دائمين في أفريقيا. كما 

من مجمس السمم واألمن ويطمب رتريا، ا  بين جيبوتي و  2010يونيو  6والدقيق التفاق 
 ضمان متابعة فعالة ليذه المسألة ورفع تقرير إليو في ىذا الشأن؛

إقميمي شامل حول تحديات السالم واألمن يؤكد من جديد مساندتو التباع نيج  .6
ويطمب واالستقرار في القرن األفريقي دعمًا لمييئة الحكومية المشتركة لمتنمية )إيجاد(، 

يجاد، واالتحاد من المفو  ضية أن تتخذ التدابير الضرورية، بالتشاور مع بمدان المنطقة، وا 
بغية إطالق ىذه التخاذ اإلجراءات الالزمة األوروبي، واألمم المتحدة ، وشركاء آخرين، 

قبل الدورة العادية  مجمس السمم واألمنالعممية، وأن ترفع تقريرًا عن ىذه الجيود إلى 
 القادمة لممؤتمر؛

الطرفين في اتفاقية الدوحة من أجل السالم في دارفور، وىما الحكومة السودانية جع يش .7
بذل  عمى ضرورة ويؤكدوحركة العدل والمساواة، عمى تكثيف جيودىما لتنفيذ االتفاق، 

إلى المجتمع يوجو المؤتمر نداًء مزيد من الجيود لجعل عممية السمم أكثر شمولية. و
مالية وغيرىا من المساعدات المطموبة لدعم أوجو التقدم الدولي لتقديم المساعدة ال
تدىور الوضع إزاء ويعرب المؤتمر عن قمقو . في دارفور المسجل في مسار السمم

األطراف الفاعمة المعنية لتبرىن عمى مزيد من ضبط جميع  ويدعويدان، ماألمني في ال
حاد األفريقي واألمم المتحدة لجيود العممية المشتركة بين االتدعمو  ويؤكد مجدداً النفس، 

المؤتمر بتعيين الدكتور محمد بن شمباس مبعوثا خاصا مشتركا ويرحب في دارفور. 
 جديدا لبعثة األمم واالتحاد األفريقي في دارفور؛

 24في  مجمس السمم واألمنلخارطة الطريق التي اعتمدىا يؤكد من جديد دعمو الكامل  .8
بالتوقيع عمى اتفاقيات ويرحب وجنوب السودان،  حول الوضع بين السودان 2012أبريل 
بين البمدين، وكذلك بنتائج القمة بين الرئيسين عمر حسن البشير  2012سبتمبر  27
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عمى ويؤكد ، 2013يناير  5و 4مفاكير ميارديت، المنعقدة في أديس أبابا يومي يوس
 ويينئ المؤتمرذًا دقيقًا. حتمية ووجوب قيام البمدين بتنفيذ االلتزامات التي تعيدا بيا، تنفي

مبيكي إفريق التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي، وأعضاءه، والرؤساء السابقين تابو 
وعبد السالم أبو بكر وبيير بويويا، عمى التزاميم ومثابرتيم، وكذلك إثيوبيا التي تتولى 

 ويشجعيمبينيما،  رئاسة إيجاد، عمى قياميا بدور فعال لصالح السمم في البمدين وفيما
 عمى مواصمة الجيود؛

لممجموعات المسمحة وسائر القوات السمبية األخرى التي تنشط في يجدد إدانتو الشديدة  .9
شرق جميورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك رفضو المطمق المجوء إلى التمرد المسمح من 

ر الدولي حول لجيود المؤتمدعمو الكامل أجل تحقيق مطالب سياسية. ويقدم المؤتمر 
وجيود الحكومة الكونغولية الرامية إلى إعادة بسط  ،، والسادكمنطقة البحيرات الكبرى

من  ويطمب المؤتمرسمطتيا كاممة وفي أقرب وقت ممكن عمى كامل أراضييا. 
أن تواصل الجيود التي شرعت فييا من أجل اإلسراع بنشر القوة الدولية  المفوضية

يق مع بعثة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جميورية المحايدة، عمى أساس التنس
الكونغو الدمقراطية التي ينبغي مراجعة ميمتيا لكى تكون أكثر إلزامية، ولتعزيز اآللية 

بناء عمى االتحاد األفريقي المشتركة لممراجعة الموسعة التي ينبغي أن تعمل تحت سمطة 
 تفويض مجمس السمم واألمن؛

باالتفاقيات المبرمة في ليبرفيل برعاية المجموعة االقتصادية لدول وسط يرحب  .10
أفريقيا، بين األطراف في أفريقيا الوسطى، وكذلك باإلجراءات األولى المتخذة بغية 

ويؤكد عمى تنفيذىا بما في ذلك تعيين رئيس لموزراء ينتمي إلى صفوف المعارضة، 
من المجتمع الدولي مساندة عممية ويطمب يقًا، حتمية احترام ىذه االتفاقيات احترامًا دق

 الخروج من األزمة وجيود المجموعة االقتصادية لوسط أفريقيا؛
بالتقدم المحرز في تنفيذ مبادرة التعاون اإلقميمي ضد جيش الرب لممقاومة، يرحب  .11

 عمى المثابرة في جيودىما؛ المفوضيةالبمدان المعنية و ويشجع 
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حول الوضع في مالي، بما فييا البيان السمم واألمن مجمس مختمف بيانات يتبنى  .12
ويعرب المؤتمر عن . 2013يناير  25المنعقد في  325الصادر عن اجتماعو الـ 

و خاصة فرنسا، لصد اليجوم  االتحاد األفريقيبالمساعدة التي يقدميا شركاء  ابتياجو
االتحاد يود ، وبج2013يناير  10الذي شنتو الجماعات اإلرىابية اإلجرامية يوم 

لإلسراع بنشر البعثة الدولية  أفريقيادول غرب المجموعة االقتصادية لو  األفريقي
لمساندة مالي بقيادة أفريقية، فضال عن مساىمات العديد من بمدان المنطقة وخارجيا 

من جميع الدول األعضاء أن تساىم بسخاء في حشد ويطمب المؤتمر بإلحاح بقوات، 
الدولية لمساندة مالي بقيادة أفريقية ولقوات الدفاع واألمن في  الدعم الضروري لمبعثة

ويوجو . 2013يناير  29مالي، وال سيما بمناسبة مؤتمر المانحين المقرر عقده في 
لممساىمة في إنجاح مؤتمر  االتحاد األفريقيإلى شركاء  نداءً  أيضاالمؤتمر 
االتحاد سرعة عمى طمب مجمس األمن لألمم المتحدة إلى الرد بويدعو المانحين، 

إلنشاء وحدة لمدعم المالي  أفريقيادول غرب المجموعة االقتصادية لو  األفريقي
بالمساىمات التي تجمعيا األمم المتحدة والقيام ، في انتظار ذلك، بإعطاء األذن 
بوضع ترتيبات انتقالية فورية تسمح بالتعجيل بنشر البعثة األفريقية وتشغيميا بشكل 

أعضاء الطغمة  رويحذّ لمسمطات االنتقالية مساندتو  د المؤتمر من جديدويؤكفعال. 
العسكرية السابقة وسائر األطراف الفاعمة من كل إعاقة لحسن سير المرحمة االنتقالية 

ويرحب ولمجيود الرامية إلى إعادة بسط سمطة دولة مالي عمى كامل أراضييا. 
بخصوص  التحاد األفريقيعوثا ساميا لبتعيين الرئيس السابق بيير بويويا مب المؤتمر

 مالي وبمدان الساحل؛
المؤتمر ويؤكد بالتقدم المسجل في قيادة المرحمة االنتقالية في غينيا بيساو. يرحب  .13

يعرب عن عمى ضرورة توحيد العمل بين أعضاء المجتمع الدولي، وفي ىذا الشأن، 
المجموعة االقتصادية /االتحاد األفريقيبحسن سير الميمة المشتركة بين ابتياجو 

األمم األوروبي/االتحاد /مجموعة البمدان الناطقة بالبرتغالية/أفريقيا دول غربل
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مجمس من ويطمب ، 2012ديسمبر  21إلى  16، في بيساو خالل الفترة من المتحدة
 ومن المفوضية ضمان متابعتيا؛ السمم واألمن

ويشجع الية في شمال أفريقيا، التقدم المحرز في مسار المرحمة االنتقيسجل بارتياح  .14
جميع الفاعمين المعنيين عمى بذل قصارى الجيد واالرتقاء إلى مستوى اآلمال النابعة 

 من الثورات الشعبية التي وقعت في كل من تونس ومصر وليبيا؛
التقدم الذي يتواصل تحقيقو في تعزيز السمم بجزر القمر، وكوت رتياح أيضا بايسجل  .15

الدول األعضاء والشركاء الدوليين، تقديم كل الدعم المطموب ويناشد ديفوار، وليبيريا، 
 لمعمميات الجارية في ىذه البمدان؛

عمى ضرورة تكثيف الجيود إلعادة البناء والتنمية بعد انتياء النزاعات لتعزيز يؤكد  .16
من  يطمب المؤتمرالسمم في المناطق التي لم تشيد تحقيقيا. وفي ىذا الصدد، 

 ؛عمى نحو كامل مبادرة التضامن األفريقي يلتفع المفوضية
بالمجوء إلى التمرد المسمح لتحقيق إزاء االستخفاف  يعرب مجددًا عن قمقو البالغ .17

عمى الخطر الذي يشكمو ىذا التوجو عمى مصداقية المسار ويؤكد مطالب سياسية، 
ويدين بشدة الديمقراطي في القارة، وكذلك عمى السمم واألمن واالستقرار في إفريقيا ، 

من ويطمب المؤتمر مجددا ىذه الممارسة وكل مساندة لعمميات التمرد المسمحة. 
المفوضية عرض توصيات ممموسة حول أفضل السبل والوسائل الكفيمة بمواجية آفة 

 المجوء إلى التمرد المسمح وآفة المطالبات االنفصالية؛
وريا حول تنفيذ القرار ، في بريت2012نوفمبر  22و 21يومي بعقد ورشة عمل  رحبي .18

انتشار أسمحة الدمار الشامل إلى الجيات الفاعمة غير  عدمبشأن  في أفريقيا 1540
لعدم انتشار االتحاد األفريقي صكوك  أىمية ،في ىذا الصدد ،ؤكديوالحكومية، 

من المفوضية اتخاذ الخطوات  يطمبو، ومكافحة اإلرىابأسمحة الدمار الشامل 
شجيع أصحاب المصمحة، لمواصمة تسائر و  1540ع لجنة القرار الالزمة، بالتعاون م
 ( في أفريقيا؛2004) 1540وتعزيز تنفيذ القرار 
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كذلك و  ،لمجنة األفريقية لمطاقة النوويةالثانية انعقاد الدورة العادية  ارتياحيالحظ ب .19
 2012يوليو  26في  ،مدول األطراف في المعاىدة، في أديس أباباالثاني ل لمؤتمرا
المفوضية وجميورية المؤتمر  يشجععمى التوالي،  2012نوفمبر  13و 12ومي يو 

المجنة  بشأن إنشاء مقر في أقرب وقت ممكن مشاوراتيماعمى استكمال جنوب أفريقيا 
 ؛في بريتوريا والجوانب األخرى ذات الصمة

تشار انمراقبة ستراتيجية االتحاد األفريقي بشأن ال"المفوضية  استكمال يالحظ بارتياح .20
في  "بيا عمى نحو غير مشروع سمحة الصغيرة واألسمحة الخفيفة وتداوليا واالتجاراأل

 شجعي، و2011يوليو  الصادر في ASSEMBLY/AU/DEC.369 (XVII)سياق المقرر 
 أيضاالمؤتمر الحظ يستراتيجية وخطة عمميا. استخدام االالدول األعضاء عمى 

 نحو األسمحة، عمىب تجاربشأن اال معاىدةحول ال وحدموقف أفريقي مإعداد  رتياحبا
الدول األعضاء  شجعيو ، ASSEMBLY/AU/DEC.369 (XVII) مقرر المؤتمر ما طمبو
مخاوف ومصالح أفريقيا خالل مؤتمر األمم بمورة في وحد الموقف الم استخدامعمى 

ي في نيويورك فاألسمحة المزمع عقده ب تجاربشأن االمعاىدة الحول المتحدة النيائي 
 ؛2013 مارس

صالح االتحاد األفريقي إل سياسةإطار مشروع وضع  ياستكمالال بالمفوضيةيشيد  .21
الصادر في  ASSEMBLY/AU/DEC.177(X) ي، عمال بمقرر المؤتمرقطاع األمنال

 شجعيو  ،السياسةاالستفادة من ىذه الدول األعضاء عمى  حثيو، 2008يناير 
 .شأندول األعضاء في ىذا الالمساعدة الالزمة لم مفوضية عمى تقديمال

- 

 


