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اإلعالن

إعالن االجتماع العـادي الرابع عشـر للجنـة الفنيـة المتخصصـة للدفـاع والسالمـة واألمـن  ،المنعقد يف اديس ابابا  ،اثيوبيا
يف  12مايو .2022

.1
األفريق يف االجتماع
اجتمعنا نحن  ،أعضاء اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن التابعة لالتحاد
ي
ر
ر
الرابع عش الذي عقد يف أديس أبابا يف  12مايو  ، 2022ونظرنا يف استنتاجات االجتماع السابع عش لرؤساء اركان
للخباء والمنعقد يف الفبة من
الدفاع ورؤساء السالمة واألمن األفارقة المنعقد يف  11مايو  ، 2022وسبقه اجتماع
ر
 9إىل  10مايو .2022
.2

أ.

يىل :
وبناء عىل مداوالتنا  ،نعلن ما ي
األفريق  .وسياسة تعميم حماية
اعتماد مسودة سياسة حماية الطفل يف عمليات دعم السالم التابعة لالتحاد
ي
األفريق للسالم واألمن .
الطفل يف الهيكل
ي

ب.
اإلقليم ومستوى الدول األعضاء  ،مواصلة دعم المفوضية يف
مطالبة جميع أصحاب المصالح عىل المستوى
ي
األفريق بشأن مبادرات إسكات المدافع  ،عىل جميع
ضمان توطي وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد
ي
المستويات لتمكي تحقيق رؤيتها وأهدافها .
ج.
ويثن عىل الدول األعضاء لمواصلة
األفريق
تحيط علما بالمستجدات المتعلقة بصندوق السالم التابع لالتحاد
ي
ي
مساهماتها المستمرة يف صندوق السالم من أجل ضمان تمويل متوقع ومستدام ألولويات السالم واألمن يف االتحاد
األفريق ـ
األفريق  ،و يف هذا الصدد  ،مطالبة المفوضية بتسهيل التفعيل الكامل لصندوق السالم التابع لالتحاد
ي
ي
كذلك مطالبة الدول األعضاء دعم جميع الجهود الرامية إىل تمكي دعم األمم المتحدة لعمليات دعم السالم
الن يرصح بها مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  ،بما يف ذلك من خالل استخدام المساهمات
فريق ي
باالتحاد اإل ي
المقررة من األمم المتحدة .
د.

األفريق والجماعات االقتصادية اإلقليمية  /اآلليات االقليمية
تحيط علما بمسودة مذكرة التفاهم بي االتحاد
ي
بشأن القوة األفريقية الجاهزة  .المقدمة من المفوضية فيما يتعلق بطرائق توظيف القوة االفريقية الجاهزة  .و يف
االفريق  ،الجماعات
األفريق إنشاء مجموعة عمل تضم ممثلي عن االتحاد
هذا السياق  ،مطالبة االتحاد
ي
ي
االقتصادية اإلقليمية  /اآلليات اإلقليمية والدول األعضاء إلجراء مزيد من المشاورات والمدخالت يف مذكرة التفاهم
األفريق والجماعات االقتصادية اإلقليمية  /اآلليات اإلقليمية بشأن القوة االفريقية الجاهزة بحلول
بي االتحاد
ي
االستثنائ للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واالمن والذي سينقل
سبتمب  2022لتقديمها إىل االجتماع
1
ر
ي
نوفمب . 2022
يف 1
ر

ه.

األفريق  ،بالعمل عن كثب مع الجماعات االقتصادية اإلقليمية  /اآلليات االقليمية  ،إلجراء
مطالبة االتحاد
ي
األفريق بشأن عمليات دعم
مراجعة شاملة لمفهوم القوة االفريقية الجاهزة لضمان توافقه مع عقيدة االتحاد
ي
عىل
لعرضها
واألمن
السالمة
و
االستثنائ الثالث للجنة الفنية المتخصصة للدفاع
الن اعتمدها االجتماع
ي
ي
السالم ي
ً
ر
االجتماع الخامس عش للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واالمن  ،يجب أيضا أن تسبشد مراجعة مفهوم
القوة االفريقية الجاهزة بدراسة الدروس المستفادة حول القوة االفريقية الجاهزة.

و.

األفريق  ،اإلرساع يف إنشاء وحدة لمكافحة
مطالبة المفوضية  ،بالتشاور مع مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد
ي
ً
اإلرهاب داخل القوة االفريقية الجاهزة وفقا للفقرة  24من القرار الذي اعتمدته الجلسة العادية الخامسة والثالثون

ينبغ أن تأخذ المفوضية
االفريق  /القرار )35( 815.
للجمعية المنعقدة يف رفباير  [ 2022الجمعية  /االتحاد
ي
ي
علما بالجهود الجارية للجماعات االقتصادية اإلقليمية  /اآلليات اإلقليمية يف هذا الصدد .
ز.

ح.

تحيط علما بمسودة خطة العمل  2025-2021بشأن تعزيز القوة االفريقية الجاهزة .و يف هذا السياق  ،مطالبة
المفوضية  ،بالعمل عن كثب مع الجماعات االقتصادية اإلقليمية  /اآلليات اإلقليمية  ،إجراء مراجعة شاملة لخطة
ً
أساسا لمدخالت
عمل مابوتو  2020- 2016الخاصة بالقوة االفريقية الجاهزة  .يجب أن تشكل هذه المراجعة
إضافية لخطة العمل  2025-2021بشأن تعزيز القوة االفريقية الجاهزة .يف هذا السياق  ،يجب مشاركة خطة
العمل المحدثة  2025-2021مع الجماعات االقتصادية اإلقليمية  /اآلليات اإلقليمية من أجل المدخالت النهائية و
نوفمب ( )2022لتقديمها إىل االجتماع الخامس ر
عش للجنة الفنية المتخصصة للدفاع
التصديق عليها بحلول 30
ر
والسالمة واالمن  .كذلك مطالبة المفوضية ترتيب مراجعة مفهوم القوة االفريقية الجاهزة ومذكرة التفاهم بي
األفريق والجماعات االقتصادية اإلقليمية  /اآلليات اإلقليمية حول القوة االفريقية الجاهزة وكذلك طرائق
االتحاد
ي
إنشاء الوحدة الخاصة لمكافحة اإلرهاب لضمان مساهمتها يف االنتهاء من خطة عمل القوة االفريقية الجاهزة
.2025-2021
مطالبة جميع الدول األعضاء والجماعات االقتصادية اإلقليمية  /اآلليات اإلقليمية إنشاء وتعزيز سياسات
الدوىل لحقوق
اإلنسائ والقانون
الدوىل
عمليات دعم السالم واجراءاتها وآلياتها لالمتثال والمساءلة للقانون
ي
ي
ي
ً
اإلنسان  ،فضال عن معايب السلوك واالنضباط المعمول بها .يطلب كذلك من جميع الدول األعضاء التأكد من أن
األفريق لعمليات دعم السالم لزيادة
كل تدريبات األفراد عىل عمليات دعم السالم ترتكز عىل إطار امتثال االتحاد
ي
االلبام بالقواعد والمعايب الدولية .

ط.

مطالبة جميع الدول األعضاء دعم جميع الجهود الرامية إىل الموافقة عىل هيكل مناسب للقاعدة اللوجستية
األفريق لتعزيز عمليات ووظائف القاعدة اللوجستية القارية.
القارية بواسطة أجهزة السياسة ذات الصلة يف االتحاد
ي
وف هذا السياق  ،مطالبة المفوضية بدعم الجماعات االقتصادية اإلقليمية  /اآلليات االقليمية يف إنشاء وتشغيل
ي
المستودعات اللوجستية اإلقليمية خاصتهم  .كذلك مطالبة الدول األعضاء بدعم الموافقة عىل التمويل الالزم
لمزيد من تطوير البنية التحتية للقاعدة اللوجستية القارية.

ي.

مطالبة الدول األعضاء ف االتحاد األفريق بدعم تفعيل ر
مشوع أنظمة القيادة والتحكم واالتصاالت والمعلومات
ي
ي
للقوة االفريقية الجاهزة بما يف ذلك دعوة أولئك الذين لديهم مثل هذه القدرات لتقديمه إىل المفوضية لضمان
تعزيز االتصال الفعال والقيادة والتحكم والتنسيق للقوة االفريقية الجاهزة و عمليات دعم السالم يف االتحاد
األفريق .االقرار باهمية ر
وبالتاىل
مشوع أنظمة القيادة والتحكم واالتصاالت والمعلومات للقوة االفريقية الجاهزة
ي
ي
دعوة المفوضية اىل التشاور والتعامل مع ر
االوروئ فيما يتعلق بطرائق
االتحاد
ذلك
ويشمل
الدوليي
كاء
الش
ري
ي
عىل هذه القدرة.
الحصول ي

ك.

ً
حاليا يجب ان تتضمن التجهبات
الن تجري مراجعتها
موظق االتحاد
التأكيد عىل أن قواعد ولوائح
األفريق ي
ي
ي
.
الخاصة لتسهيل التوظيف الشي ــع يف القوة االفريقية الجاهزة وعمليات دعم السالم من خالل قائمة القدرة
االفريقية الجاهزة  .ومن خالل هذا السياق  ،مطالبة الدول األعضاء بدعم هذا الموقف يف أجهزة السياسة ذات
األفريق من اجل االعتماد والتنفيذ.
الصلة يف االتحاد
ي

ل.

ر
يتماش مع توجيهات ومتطلبات
مطالبة الدول األعضاء بمواصلة تعزيز قدراتها يف عمليات دعم السالم بما
التدريب للقوة االفريقية الجاهزة لتمكي االستجابة الفعالة التجاهات الرصاع الحالية والمستجدة  ،كذلك مطالبة
المفوضية دعم بناء قدرة عمليات دعم السالم يف جميع الدول األعضاء.

م.

مطالبة الجماعات االقتصادية اإلقليمية  /اآلليات اإلقليمية بتسهيل التحقق واإلبالغ عن ضمانتهم إىل االتحاد
ً
األفريق لتأكيد ا ر
لنش الشيـ ــع لألفراد والمعدات المتاحيي للقوة االفريقية الجاهزة عند الحاجة  ،ووفقا لتوجيهات
ي
األفريق والجماعات االقتصادية اإلقليمية  /اآلليات اإلقليمية ذات الصلة .
أجهزة سياسة االتحاد
ي

ن.

إعادة التأكيد عىل التوجيه الصادر عن االجتماع الثائ ر
عش للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واالمن
ي
ومطالبة المفوضية بإجراء دراسة استقصائية حول األسلحة الصغبة واألسلحة الخفيفة بحلول نهاية عام .2022

س.

األفريق يف الرغبة
التأكيد بأهمية المنهج المنسق وتضافر الجهود من قبل جميع الدول األعضاء يف االتحاد
ي
.
وينبغ
األفريقية
القارة
الجماعية لمنع ومكافحة آفة اإلرهاب والتطرف العنيف والمقاتلي األجانب والمرتزقة داخل
ي
ر
أن يشمل ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص الجهود المبذولة لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والشاكات.

ع.

تكرار الدعوة للدول األعضاء فيما يتعلق بالفقرة ( 3س) من إعالن االجتماع الثائ ر
عش للجنة الفنية المتخصصة
ي
ً
عب الحدود  ،والمعروفة أيضا باسم
للدفاع والسالمة واالمن للتصديق عىل اتفاقية االتحاد
األفريق بشأن التعاون ر
ي
ر
األفريق لحوكمة حدودية
نيام ( ، )2014وتطوير سياسات حدودية وطنية تتماش مع اسباتيجية االتحاد
ي
اتفاقية ي
ً
.
االفريق المعتمد يف اجتماعه
باالتحاد
واالمن
السلم
مجلس
ببيان
وعمال
،
ذلك
إىل
باإلضافة
أفضل
متكاملة
ي
النهائ لبسيم الحدود األفريقية
 1024الذي عقد عىل المستوى الوزاري يف  19أغسطس  ، 2021تمديد الموعد
ي
حن عام  .2027عالوة عىل ذلك  ،تأييد الحاجة إىل القدرات المخصصة والموارد المطلوبة رلبنامج حدود االتحاد
األفريق داخل إدارة الشؤون السياسية والسالم واألمن.
ي

ف.

االشارة إىل القمة االستثنائية القادمة بشأن اإلرهاب والتغيبات غب الدستورية للحكومات المقرر عقدها يف
ماالبو  ،غينيا االستوائية  ،يف الفبة من  27إىل  28مايو  ، 2022والتطلع إىل الوثيقة الختامية لها .

ص.

األفريق يف الصومال بما يف ذلك توثيق التعاون والتنسيق
مطالبة الدول األعضاء بدعم البعثة االنتقالية لالتحاد
ي
بي البلدان المساهمة بقوات من حيث العمليات المشبكة ضد حركة الشباب ومن خالل توفب القدرات والموارد
األفريق يف الصومال إىل قوات
المطلوبة لتنفيذ تفويضها نحو نقل المسؤوليات األمنية من البعثة االنتقالية لالتحاد
ي
ديسمب  .2024كذلك مطالبة الدول االعضاء بدعم بعثة الجماعة االنمائية للجنوب
األمن الصومالية بحلول 31
ر
االفريق يف موزمبيق من حيث الموارد المالية والمادية.
ي

ق.

والماىل المطلوب للمفوضية
والفن
اتيج
مطالبة الدول األعضاء وأصحاب المصالح اآلخرين تقديم الدعم االسب ر ي
ي
ي
لضمان التقدم يف الجهود واالجراءات الجارية لضمان التنفيذ الفعال لتفويضات جميع عمليات دعم السالم يف
القارة.

ر.

تحيط علما  ،بإحاطة جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن اإلرهاب يف جمهورية الكونغو الديمقراطية  ،ومسألة
الحروب بالوكالة  ،وأنشطة الجماعات المسلحة والقوات السلبية  ،والحاجة إىل تدابب فعالة للوقاية واالستجابة
وف هذا الصدد  ،تعرب الدول االعضاء عن تضامنها مع جمهورية الكونغو
لمواجهة هذه التحديات المتعددة .ي
الديمقراطية يف جهودها لمعالجة قضية اإلرهاب والتطرف العنيف عىل أراضيها .

.3
.4

.5

األفريق لتيسب االجتماع .
توجية الشكر لجميع الوفود عىل مشاركتها وتوجية الشكر لمفوضية االتحاد
ي
تشجيع المفوضية عىل مواصلة تقديم تحديثات وتقارير منتظمة عن التقدم المحرز يف تنفيذ قراراتنا  ،وال سيما
األفريق للسالم واألمن يف االجتماعات المقبلة للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة
التنفيذ المستمر للهيكل
ي
واالمن .
ً
إعادة التأكيد عىل دور اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واالمن .وفقا لما ورد يف ( الجمعية  /االتحاد
األفريق ( .)2000و يف هذا
التأسيس لالتحاد
االفريق  /اعالن )12( 227.وتمشيا مع أحكام المادة  15من القانون
ي
ي
ي
األفريق إلحالته إىل
الصدد  ،نقدم هذا اإلعالن إىل الجلسة العادية الثانية واألربعي للمجلس التنفيذي لالتحاد
ي
الجلسة العادية السادسة والثالثي للجمعية باالتحاد  ،والمقرر عقدها يف رفباير .2023

