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 �� ����� �	�
 ������	� �	����� ���	��� ������ ���� ��  ���� ����� �	��� 

	� �!�
 �!"#
 ��$���� %�&! �	� '��( ���	�� ��	���: 

 

*����� ���+ ��
 �� ,����� -.�� 	� 

��  ��21 ��	� �	����� ��	��� �" �� �� �� �!��� /!	 �� �$'�� !����� 0��	��� �

 �����)����� �� .( .'� �	� ��1982 /"����� ��4� 5��� �6 ' ���� 7�. �"� �

� �	$��� �"��. 0�� �	�$'�� "�!��� 8	9�� :	6 �� �'"��� 5������ 7� ";�

���	��� ����� �����.  

 ��� ���� �	��� �.<21  	���� ���� ,'� � ��!	�4� 8	9 0'�� !����� �	��

2010  �� =	���'�� ���� >���� �#	9�� /!"�� ��9 ���
 -.�� ���� �����

 �� %���!6 �� =" � ���� 	� �!�
31  %6�?
 �2009 . ""� ���	'��� 7�� ��

 /!	 �� �� ����� ���@ ��	���� �;������ ������ �� �!��� �"�� �	�A!:  

 ..."0&	;' ��C� -"#��� ���	� ��' 	'�!	� 0� D'��� =	���'�� �E!	���  ��! �

	'��� 	'&	69F��  !�9 	'"!�� ��##9�	'���	���  ��	�� �#!� -� ����$� !�?

=	���'�� �� ��	��� /"'�
 5�"�� ����� 5'#� :��'�� "�� �	'��� /"	�+ . � /"	 � ��'

�"	 �� 0 �!��� ����� =	���'�� �G� >�!� �6	��� 	''���".   



1 

 
 

����� ��  �� -��! !���� <������� �.< . �� H ��� �
 ���� � ����� �
 ��� ��

 � "�� ��21  �� �I��� =	�	�' ��	����� ��!	��� �#!��� J��� 7�. 5� !�����

�I�� ��9 �� ����� /!#� ����� ��!	��� ����� �	'� �	�� /"� ��'	�� ���	�� .

 D�� ��&�"��� �	���� ����� �� ����� ��'	�'@� =�	��� J 5���� /. '��� ��"��

 ������� =	������� 0�+ ��'	�'@� =�"�	���� �� 	<!�? =	���6��� !��� /	���� ����

 ��	� ��	� 0� 0<	;��+ .  

	;���F� /!	 �� �$�
 �� ��� 0� ���� "��� ����� �� K	�' �L� � 7�. �� �<�� .  

 =	��	�� %��F� 0� /"�	���� /	���� G!" �� �� ��!	��� 6C'� �
 	;'��� "�� ��

����� ��
 �� /!	 �� H	6' 0�� /"��� 0����� 5������ -��� 0�� ��!� . M.<

 "���� 	'������ H� �� 0�� "�	�� ����	� D� ����	� ���	6��� "�	#��� �.< =	�!����

����� ���@.  

��� ����1 

 ��� ����1  

21 �� ";���� "�"��� 	� �!�
 /"	 � �#!� �E�� !�����. �� !E�
 .'� %���!6 �� M�6� N

����� �;������ ���#9C�� /" �� ��9 �� �!	;I+ ��'� . ���� ���" 	$�
 <

 � /"����� ���� � �!��� "	���� ��� ���!C������� =	�I'� �	���� � 5'# �G� 	��

�'"��� ��	�� ��������� !��� ��� �����  �	�'
 5��� �� ��'	�'@� /"�	���� ��" ��

	� �!�
 .	$�
 ��C� ���!C�� 7��  0� ������@� ��"	#���� =	������� ���� �	� �!�
 	��	6

�.9�= ��4� ��	����� �� /!"	���� �	��� =	 ����
 �� ������� =	��!#�� ���	���

	� �!�� �� ����9� .  

�� 	'";� �	� �� 	� �!�
 ��  ����� H� ��� 	;�.�' ���� ��!	���2010  ��F� M"�� 	�

 D#�'� .'� I��� ��C� =$�9'� ���'��� =	��!#�� �
 >�� !��� �" � ����9 0��
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 /"����� ���� �� ��" ��!	��� /"	 �� ��� ��!�C� ������� �$�� 7�. �=	�'������

����"�� �	�!C�� �� 	<!�? .  

 5�7�.� O	��A� 	��� :�!#�� ���� �  ���	�'
 /!	 �� �� ����9�.  6 � ����	 ��� %��

,'� �'	�� ��.�� �<�  �5���� ��P
 %	'��� �	�6�� �	�'�� 	��� � !E��  G��� ��

 :�!#�� %��D'��� �� /!C	�� M"�� -.�� .!&	�9�� ��	$�
 /!�"� ��"	#�� � " 

9 0�+ =�!�" ��� =!	C
 ������ ��"	#��� !&	�� ����300  !�" ���� �	� .'�

1990 :�!#�� �� /!!$���� �� �!��� ��"���� G'	� �� . M!"� 6��� N'� ��" � 5�

���� 18 !�" ���� "!���� =	�!� ����<�� G!��� G!��� ����' . Q��'�

��"	#��  �� 0'	�� 0��� �"�� 0� J����� :��'���� ���' 6��15  	 � �&	��� ��

��I�	���� =�!�" �� .7�.��  �	�	� �!�
 �� ���"����� ���'��� �	�
 H&	� !��
 < :�!#��. 

��	��	�� � -"#��� �L� /"����� ���� D�"<
 H� ��� ��	� !�
!���� :�!#�� =��

����4� ��&	�'@�. 6��
 /!#�� �� 	''L� :��'�� �	;'+ �� ����' �� ��  �	$ �� �� ����'

! ��� 0��.  

�!9R ��E�� /"����� ���� 5� ���!C�	� 0 �!��� "	��@� �L� G	���� M.;��  ���	�

	� �!�� 0� ��"��� ��� ���+ :��'�� �	;'@ ��	���� ����� ��� ����� 0�� . �	� 	��

=�"'	� 0�C�� 	�	��� H�!��� -"';�� 0�	���"�� /!� =�.:ٕ .� 	��� 0� !E�
 O	�!� 	'�

������ G!��� 0� ��
 O	�" 	'�.�.  

����	� 	'  � "�� O	�� ����	�� +��	< =��	�' . ��C� ���!C�� M.< J$� 	� 7	'< %��

 � ��"��	� !�!�" ����� 0� ��!�C��� 0 �!��� "	��@� /"����� ���� �E�� �� �$�


�;� ��"� /"����� ���� 	;�" � ���� /"�	���� �� ����� I��� � �!��� "	���� �

�	�#�� . ��9 �� /"����� ���� � �!��� "	���� ���� � /!	 �� �� -!9
 ��	�
 ��

;'� ��� ����'�� 	������ ��� 5����� �	'� M!	ER 0�� G�S��� =	���'�� ���� 0�� 	
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;$�� !���� /!� =�. ='	� ���� ��"���� =	������� ��� /"�"� !�� � ��"�
 O	$�� 	

	�;'�� H����� ���� . "	���� 7!�C� � ���	��� =	��4� -"#�� /!C	���� ��;��� ��! 	�

 �� "��� < �� 0&!� !�? O	��	? T!� �	�� 0� ����� �� /"����� ���� � �!���

 D'��� ��! �'�	��� G	���� ���	��� "��� ���6 ";��� =	��!#�� :�

=	��!#�� . �� �� =	��A��� �	'�� H�E ��C� 	�� �	��I'��� ���� � 7�. 0�� /��

 ���� /" ���� =	�"���� �;���� ������ =	�'	��@� /!	 �� M.;� !��� ������ =�"��

����"�� ���� ����� �	�� �� 	;;��� .  

� /"	� �� �����	'�"�� �" �� �'��� ��� �� /""����� ���!C�� M.< "	���� 	<!;I
 ���

� �!��� . ��C� ����� � �!��� "	���� �	� � �	���� �� " � �� ��
 ��� ,&	C'+ .'�

 ��&	 �� =	���� �� �' ��	����  

��� ����1 

 ��� ����2  

 �'	 �� /"	�� ��6�! ��"�� U��!� 0�� 8	9 ,�� ���!��� 5� �=	��!#�� 5'�

�	�'@� H � "�C!�� ����� .  

�� ����� H� ��� ����� ��� �
 G�� � �����	���� /"	 �� ������ ���<
 �� �?!�� 0

���"�� =	�I'��� ��'6�� =	����� 0�� �!�� . �� %	��� �� 0'�� �
 G�� ��

8	9�� :	6 �� �'"��� 5������ ���"	��� �	�!�� �	�'�� ";� ��9 : 	���� 	'�"�

�' � ����� H� �� �� ���A������� H� �� �� "����' 	���� � .  

21 ����� >�"�@ 	� ���� �	� �� 	'� "�� �� 7�!C@ �#!� < !����� . 0�#' D�

����� ��
 ��� ����� �� 	'E�� 0� ��'�"�� /"	 �� 7!C'� ��� 6 � 0�#' �� . �I''�

�� ��� =���� ���� 	''�;�� �� ����� �� �� 	'��'
 �� ,�!'� 6 � % ��
 �� ���

����� .�$!	� 7!C'�� ��$	�!�  	����� =	������ �� V�	�' /"&�! ��#9C T.	�'
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	�'"��� �	�'?�� !�? �	�'?��� /����� G	�C�� . �' ����� /69 ���� ����� 	'��

����� ��
 �� 	'��C� ���	��� �&�����.   

"	���N  ����� /�"�� � '�� !����� �� �!C��� ���	� ���� %��� =	�	� ��

 �	�6
 �	�'� =#�� 06��� 0 �!��� "	��@	� ����� ���� %��� 0�� /"�����

	� �!�
 .��	 ��� 0��  "$ ��	���� �	�6�� �	�'�� "$ D'��� �� ��	��� �;�9!#

�$�
 5���� �	'�� /""����� ��	���� 0� ��!	C��� ��
 �� �;�9!# D'��� �.< =�"�";� 

 !�! �� :	'# �� O	��	6� %�	���� M.< 0� 	<�"# ""!��� ����� 5'# ";� 0� �#	9

��	�" "!�� %�� %��� 5�� ���� ����� ��� =	������ 0��
 0�� . �9!#

 -" �
 ,$ ' ���� � ����� ";� �F� .�'�� G	�#
 5' �� ����� ��
 �� G�C��

��� =	��9� �
 ���� �
 G�� H"	'��� 	<!"	S� �
 "�� ��	9 J�#� �
 G�� ��&�

	<'�	��  ����#� �	�6F� 4�� �
 G�� ���!"��� �#��� �
 �<!	�"� O	�6 ��"&	�

/""�� !�S�� �;�	�'	��+ H� �� 0�� ������ 0��.  
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������ �� ����� ����� �
� �� ���� ���� ���� � !�)� ��	���) �����#  �$���	2010(  

  

 *�
��� � !���
+�����  , �-��� ���	�� ����� �$�
��$21 

 �$��$�2010  

 

���� *�
��� � !����� ����� ����� �
� .����� 
+	� �$���	 ��2010  ��	�� # 

-  ����� ���	
�� ������ �� �������� ������ ���

���� ���. 

-  ����� ��� ��������� ������� �	
� �.  

 !������ !�"#� $� ���� ���� ��%�
� ����

 ��#&�'� ���� � !������ (�
)* ����� +	�,�

� �����'��� ����� (� �����-�� �����. 

-   (�
)�� .� ���,�� (���� !�'���� !������ /��

0� ��� �����'�� (� .  

 

-  /1 2�, .�) ��-�18 �	��� ��� ���'� �)�5*   .  

-  �� �� (%
 ��������� /%��6� 7� '�  ����� �	�# ����

 /1 8�#�  ���#� ���# �������� �9' �:�� /')��� +�#;��

;�� !���� .��� <�          . 

������� 1.  

 

 

 

 =�� <�;:�� �6�
� 6� !� 7��;50  7�� � ��)� /1� !�' (����6

 ���# � � ����� $��' ��9' @ �	��� ���50  �����1* (����� �	� ����

 !� $��
�� (�,16���20 ��1�'. 

  !�' 2.  
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 	-�� ���� 7� '� /1 ��')��� �C���� /1  ����� �	�# ������ ��� �

��� ��6��� �� �'���11  �����2010  =�� <�;:�� /150  (����6

���1 �'�;��. 

 �'�;��

���1 

3.  

 /1 /'���� .������ ���9'� +	�,�� /����� .������  .���

 (��
�  (�� !�  ������� /1 �����5��� ���� ����� 0�	�

'�� �����	� /���1�� �;���� ��9'� �:�� ����� ��� �����'�	� $7�

 ���"���� /���16� �� �6�� $� ���� ����� ��'��� ���;  �

 .����� �:E /1 F� � �&� <�;�� ���� �� ��)'� /'���� /�����

 ���"�	� �:�
'��� !����� @��'��� /1 !��%��� ���� !� (;

 �� ��� 2�,�� (G����� <�;�� ���� �� ��)'� /'���� /�����

 /���16���- ���&� +�&��� ��� . $�; $��� (�
� 6� ���,��

 ���# � � �����'����� (�* !� 0�	�� '����� ���� ����;� . ��&�

 �� �6� ��
�� �������� $��)�6� 0���� ����� $�; I�1

���� J�� ���	� /���16�.  

 /1 �����'�	� $7�'�� �����	� /���1�� �;���� !�
9�� 7�%*

������   �;���� ���#  ������ ��� ���� !��%� ���#' /''�

�����1* /1 ����� ��"* ." !�
9���� �����L  �� �� $��1 /1

�C9�� L �����1* /1 ����� �#&�'��. 

  �C��, ��& @(�
)�� !� ��#��� ���	�  ����� +���'���� ��9'

 J	���� M��'�� 7�'G� �C���  �%�� ����� !� ����� (�
)�� ��9'� @

����'5 ������ ��1��G ���	��1� @ ����� $�;� $����.  

 !� $��
�� (�,14L21  /1 /���16� �� �6� �G� ��9' @����

 (�� !� $����� @��
 - �����"�� @ (�
)O� ����� ������ ��'���

����� �	1�& �	����� �����.  

  

 /����� ���"��� .� P���#6� ��-�� Q��� ��&* ��)'� /'����

�������� � -�� ��9'�� <�;�� ���� ��.  

  

�E��� /��� ����� �	1�& ��'��� �1�%���:  

L  ���"� ��% "����C�� $������ " �	�# �7�%�� ����� (�� !� �����	�

�����  

L ��1��G�� Q����� ��% . 

�����' 4.  
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� 7�
�%�� !������ !�;�	� ��1�%� ��'��'� ������� ��&� (G

 ��� /1 ������� ���  ����* P�:;� !�'����� (�
)��� 7��'��

����� .'-� (� � �����. 

 ;���!����  5.  

* !� Q���  ���& F�   ��')��� ������� /1  �6�
� 6� ���&

��- ���&� +�&��� � �����.  

 /&�' /1  ���  ������ ��9'.  

 ����� $�; /1 /1 $��� �����.  

������  ������ ��'��'� �.  

 ������� /1 ����� !� ������ �-  7�)�� ��.  

  !���C� �9' .  

  �����1*

�)���� 

6.  

  /������ 2&���  I�1 �   �'����'� M���#  ��� �	1�& ����

 ��	 ��� . !� ����� ��'��� !� $��� ���&� �C9�� ���

!��'�����. 

 ��#�� /1 /���16� �� ���  (�-�6� 0�;�  ��&������� �)#'��:  

-  /1  ����� (�  ��� +-'� (��� �#��13 ����. 

-  ���#6� ���5 ) �%,� ���   ( /114 ����. 

-  !� �����' (�� �#��15 ���18   ���&  ��)� /1 @ ����

 �&� $� ���� ��6�1325. 

 /1  ����� M���  U���1�  ����� ����  /1 +��'���� (G�� �% 

��  !�"#�� $���������, ./119  /���16� �� �6� (G�� ��& @����

!�
9���� M����� (�, �����1� /1 �	��� ��� (�  ����� . 

��#�� 7.  
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 !���"���� ��'�� ���� F�   /'���� /1 ����� �	�# �7�%*

 ��
&��   $� ���� ��6��  /���16� �� �6� �	G����  ���; ��

��-�� ���&�.  

��&� �%�*  +&��� ��������� /1 ��- �.  

 

 !���'� �'��� /1  �����  �	�#  ��&��6  <�;:�� ���'� �����35 

(������ .  

  !���'� /1 ��� �	1�& ��	)'�19 �	��� $�;� $��� ��9'�  ���� .

 /	E�� �'��� �� �C���� ����� �	1�& �	-��19  �9' F�   ����

���'���  �	��)�� ��1���	� Q;� I��. 

 ����� ��� 8.  

   ����� (� � (�  ��')��� ������� /1  �-  ����� ��.  

 +'��� 0� �C���  ����1 !�:�� P���* <�;: /1 ��-�� ���&� +�&���

�����1* /1.  

��'��'� $������� (�  �)#'*� ��%��� �)#'* ��9'� ��.  

���,�'6� ��	���� � @!���� �	��� (�  ���"� ���. 

 ( ��

X���� 

9.  

 ��1��G Q��� !������ !�"#� $� ���� ���� �%�
� ��9'

 ���# � � !������ �C��& "Y ����� I�� � . !� ���	; ����*�

!������ .���� $��& (&. 

 /���� 10.  

��%�
� ��9'   �G����  !������ !�"#� $� ���� ��6� �������

������ (���� ����� <�	����16� �� ��� P��#� 7���

#���),� ��1��G�� Q�����/������ ����� ������'� P�:� @

 ��� �;��#�7��	�� /��)�'������ !�. 

 M����� /���16� �� �6� �9'<������ .�1�  (� �����  ����� !����

 ������Z�� $��
�� (�, �-� ��1�%��� �:���26L28 �)�5* . �����

 M����6�"����� (�* !� $�E���� 7��'."  

���'��� �-�, .��) ������� ����,�� ���-��� ���C�� ���-*.  

 ��9'$*��	� ������� P��� !���� �;�   (�* !������  " ��� �� <��'�

�-� 11.  
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!���� ������ $*���� /'���� /���16� /������ "  !� $��
�� (�,23L

25  ��1�'2010 

� ��')��� ������� /1  �-  ����� ���������* ���* /1 �� 

  ����� (� � (� .  

 ��������� ����� �	
  /����� �� �6�� /���1�� �� ���� �9'

/')��� U����� /1.  

 ��1��G F�� * !������ !�"#� $� ���� ���� ��%�
��� ��9'

���# � � ��%���� .. I� �� ����� (��'�' .� !������

���['�1 ��,� /1 ��	 ��� ��)	���.  

 ��� M��#��  �7�%�  ����� ��'�6� �������� �C�� �9'20 

 ����2010 !��	 � !���"�� 8�%  @ (;��� � �� /1.  

 I�'1 /1  ����� ��� (�
� � ��'�6� �������� �C�� �9'�

!�����#�� . ��'���� ��������� /	G�� ���'��� 8:E /1 F� ��

�'�	� ����; �� ���C��� @/���1�� �� �6�� ��)��[�6� ( ���; � @

����G� /1 ���	� /����� �C����� @ ����G�.  

 ���&� ��* ���* /1 ��'�6� �������� �C�� 0�;� 7�%�� +&�

��-.  

 ����)�6�� @ ��'�'���� �������� @ ��'����� ������� �	
� �

 .' !������ /����-�� /��	&�� ����G� /1 ���� �6� � -�� $���� ��9'

 ��� ������ $�	 /1 ���� ���'� �������� � -�� ��9'�21  �����

2010  !��'� � �" :� ��������'���� � -�� (�* !."  

  

 I��G���� ����;�����-� ��* ���* 0�;� @ ������� ��
�;�* ��9'� ����

@ �	��� ��� (�  �������.  

  

 /1 ����� $�;� $���� /���1�� �� �6� ��%�
� ��9'18  !� ����

��* ���* /1 /����	��� P	��� /
9��� /���16� �� �6�  

  

P� �� I��'-�� �9'  /���  (�� �#�� ��
�;�� ��9'�� (�����6L8 

I� �� ����� (��'� ���# � � ��* ���* /1 ���� : <���� .1�

�����1* /1 !���� ����� /1 $*���� �;��#�.  

 

����G� 12.  
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 ���# � � ����� �:C /1 ����� +��� ������ ������" (��'�

� (� � (�� !�����."  

 (�  ��1��G�� ������� 0�#	� $��' ��'����� ������� �1�%����

'�����1* /1 ����� .%� ' .� !������ /���16� �� �6� �C�9' /���

���� \�����1 ���"�.  

  �:�� (�
� 6� /1 ��� ����� !���O� ����� 7�' $���� �C���

C� ���&� /���16� �� �6� ��%�
� /1 ���9'  ����� $���� �

 ����2010.  

  $���� .� P��#� /���� ]��'� ������� ��
�;�* ��9'� ��9'

 ���# � � ��C��� �&��16�� �')�����' �	� 0G; !� +����

���'�;� +	�,�� /���16� �� �6�.  

 P	��� 7�%�� 8�%  (�
� � /���1�� �� �6� ��%�
� ��9'

F�  ���; �� /1 (�"��� /����	���  ��'�� ��; (�"�� ����

���'��� . +&�� �����1� /'��* !���� !�  Q�� ����� ���

��-�� ���&� !�;��#���. 

  7�)�* @/'���; �'��� @/���1�� �� �6� ��
���22 ���� @

 /1  �-  ���� ���'�G ����� � ��'�;�� (� ����� (�  . ��;

����� $�; /1 $���� ��9'� ��.  

 /')��� ����� /1 ����� �	�# ��&�*24 ����.  ���� ��'5  13.  
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 /��� @ ���� $�%� � (���-�� /1 /���1�� �� �6� �G� ����

20L21   ��= �6� �G� (& !� P��#� ��'�� /��� F�  ����

��'Z� $� ���� ���� ]��'� @/���1��   ��=[�6��  (���-�� /1 /�

   (���=-�� /=1 ��=��� ��	�� /1 �� ��� ������ (�  .  +=&��

��- ���&� ��% ��.  

  

  (�=  ����� �)#'^ !���6* !�"#� � ���� ���� ��%�
� ���&*

��1��G� ����	�� �)#'* P�:;� @ !����� ���;�; ��,� /1 �����.  

  

 ��� �� ����=�	� �����1�� !��	�� 0�;� I	)*    �=���� �=	�  �=�'

  �)=#'* .��� !� ������ ����	���� ��1�� (�, !� !�
9��	�

�����1* /1 !���� �	��� ��� .    ��=- �=��&� �=%�* 0�;��� �9'

 ������10:00 \�'��� ��&�� � �-.  

  

  

 ���"� /1 ���	� �����1�� ��-&��� (; /'�G�� !���C�� ���"� �9'

 ����� /1 @/����� ����'�; �;��2010 .  

  

  

 !��'� (�� �#�� ��[�6� ��9'" ����� ���%& !^# ���&����� ���� ���

 ��[�6� ��)'� /1 !���� " !� $��
�� (�, /���' /122 ���24 

��1�'.  

  

  

 �-0 
������ �� �-��� ���� 
+	��� ���� �-��� ���
1 
���� 2�$����

 �� 3�����1  4��9  6 �7�2010 :  

L #�� ���� �9'  0� �� (
  !��'���� 0�  

L  /���'Z� $� ���� ���� ]��'� (G��� !��'���� 0�#�� $���� ���&

 =�� (�
� 6�      ��� ����� �	 �12  !����� ��� /1 /������ /
#;��

 ��
#;��  

L _'�[' ��5 /1 ����� ���#* ����  

  

��'�;  

14. 
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L  <�,* I1���� 0�;� /���' /1 ����G� $��
� ���&� �	1��	  

  

   

 /119 ���%* @��1�' ����� �	�#@ ��%   F��G�� /���� P	��� ����

�*(���� $�C�* 7��"�� ���; �� 7�%� 0�� �� !� !�	G��� @ 0��'��� @

��	��� P	��� 7�%�*� !��'���� 7������� �������� ���-,#�� ��;� /��

`�� ������!�')����� +@ ������ ��-���� /1 .�� ���� (�
� � $����

 ��1��G Q���� F�  P	��� ���*� ��%�
� ����� @7������ ����

!��'���� 7������� $� ���� ��O� ����� !���� (G��� @/���1�� �� �6� 

 ���'��� ��'�� . 7�%�* �E�%  ��^� P	��� ��&*�� /����	��� P	��

 +	�,� !� ���-,#�� ��;�(����.  

  

������  

15.  

  

 ���14  �16  �21  �G @ ���� ]��� ����:�(�   ���

�	��� .�G� �� �1�%��� ��� �G�� /���1�� �� �6� !� ! ����

3	����� �	� 7�%�� )�	���!���� �	��� ���.  

 $� ���� ��6� �G�� /���1�� �� ��� .���� (�-�6� 0�;� �9'

� ��� /���16� �� �6����� ���;  .� !������ ����� ���

 @�6�
� �(�,  !� $��
��14L21 ����.  

  

 ���%* /1 ����� �	�#16 ����.  

/���1�� (
)�� ��� /1 +��-� �:�� 16  (�-�6� 0�;� ��� @��'��

�� ��� .����  (� Z ��� (��	� !��'���� 7�;�#��  ������ /1 /���1��

����� ������ /1 .� /121   ����� �� @ ������)� � ��� (� � ���

�����1* /1 !����.  

  

  

������  

16.  
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  /1 $� ���� ���� �G� ��'� 0;���� Q�� �9'21  ����

��- ���&� +&��.  

  

������ ����� /1 \��'	� <��'� ����.  

 /1 �����1� ��� (�
� 6� ���'��9  ����	� 2�,�� (G���� ��� @ ����

��1* 7��
�	� (����� (
  /���16� �� �6� ��%�
������ /1 ���.  

  

 ��� /��:� ]��'� ����� /1 $� ���� ���� �G� �G14  (�  @����

/���16� �� �6� /	G�� 8�%   �����  ���.  

 ���16  �� ��� 0;��  ��9'� �C�	�� ����� �	�# �7�%* ����

 $�; ���) $� ���� ���� �G��� ��9'� ���'��� �C�'�� @ ��1��'�� M���#

��� !����    ��'��)'� 0�	� /1 ��.  

 ���& Q������� /')� M����� �����1�� /���'�� !��%��� ��9'� ����

 !��� �	��1325 . 

LL F  �� � ���������� ��	��	�����1* �1 �	��� ���� ]����.  

LL ����; .����� �#' �� ���'���.  

LL I��)�� /1 ������ �;�  �
&�� ������ 10@00  ��&��

��- ���&�  +�&�	� @\�'���.  

LL  (�
� � (��#�� ��	&� /1 $�E���� �����1�� $���� �'��* ��9'

 �	��) /1 �&��1�� !���;���� !�� 	��� ���� ����� ���

8��% �.  

LL  7�� -��� ( ���� .��� �9'� .'� ���a (�  (�� �#�

� $� ���� ���� ��%�
� ���� �� �%�� ���;:� !������ !�"#

 /���1�� �� �6� �E��-* �	��� ��� (� .  

  

����  17.  
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�� 0�#'�����'.  

  

��7��   .� !������ !������ !��#� $� ���� ���� ��%�
�

� /���1�� �� �6�  ������ ����� ������6���� ���; ��� P�����

 !������ ���� /�� /��� ������
�� +	�,� ��� (�, !�.  

 �1�%��� �)�5* /1 ����� �	1�& ����2010 :  

LL  �	1���� (����� (
  �% !�	G��!�  @0�#�� $���� @��'���; ��)���

 0�;�� �����,�� $�����$����� 0�'� ��	&� /1 /���1�� �� �6 .  

LL 6 /1 ��9'�� @ ����� �	�# $7�%�� @ ����� $��# M�� �� @ ��['��

 $��������	.  

LL � (���� �)5 �	� 7�%�� ���������� �	1�& �)#'* ��')��� ���Z

���'��� ��	����� ����C����.  

����  

  

18.  

  

  

  

/��� @ �;��� �1�%��� 14  �15  !��� ��� <��'�� $��' ���;*

 !��'�  �&��1�� " /1 ����� ����� /��� ���� ���� ���Z� (����

�����1*."  

/���  19.  

  -  �)�#�� ��9'12 (�� �#��/� ��#&�'� !� $��
�� (�,15 

����  /��11 @���;* �% �E 475 �)�# )�% .

��9'��8�E (���� \�  $�& ���9'�	�'�� �-�,  .� P���#6�

���	��/����� 9
 � $� ���� ���� ��G�.  

- ���& ���&  �� �6� �E:,�� /��� ��7���Z� (�  �)� � �)�#��

�� !���� ����� ����� ��[ /���1�� $����� /1 ������6

���#����  20.  
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/1 ���#���� ��E����  ��-�� �:E .��9'  8:E (�, �)#'6�

 ���;*� ���� ��C#2010.  

 ��9'!������ !�"#� $� ���� ���� ��%�
�  ����� $�;	� $����

!��'� " +�E � � �� ���� �� " 6���' �91� � /1 F�  P��#

!������ �C�1 . ��9' ��; 0���*�������� I��� <����.  

  

 !������ !�"#� $� ���� ���� ��%�
� ��9' /����6�
� � �C�1

!������ .���� $��& ��'��  (�  ��#&�'� ������!���� ��� .

 �C�1 �� ���	� ���� ��;� ���-�	 !�  ���,�� (���� 2

!������.  

������ !��#� $� ���� ���� ��%�
� ��9' /1 !  ��,��� /'����

�����	� ��� � ��#&�'� �# � �  ����� (� 6 ��� (��'� ��

*� �)#'��1��G� ��%���.  

 /1 I�'��� �1�%���31  �)�5*2010  ����� �	1�& :  

LL ��	&� �
9�� �9' (����6� (
  /��� ����� �	1��.  

LL �)� � ���& �	��� ��� (�   �	 � +��E*� ����� �	1�&.  

LL .%� 7�%�* )�� !� ������ � ����� �	1�& /1 @0�#�� $������ 0�

���;!���'�� ������� ����	� ���;:��� 0-'�� �	� ��E��� !� (�	;� @.  

LL  (����� ����� ��9'0�#�� ���� ����� ����� /1  �	1����.  

LL ���  �% ��')��� ������� ���� .� 7��� 0�#�� .����� !��'����

 0�#�� ���9'��/'���� .�������.  

LL ����� (�  \��' ���	  I����� ����� �1�%���.  

  

  

����I�  21.  
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 �9'    !� $��
�� (�,18  /��25  ����� M��* @ ���� 

 ��'��� ���; � <�,�� $� ���� ���� �6�;� .� !������

+���'���� � /'���� .������ ���9'�� . F ����9�'� @��

���"�� @�������� �
 -�   @��������� ������� ���:6� /1

$� ���� ���� ������ I�'���� �������� /�%�� .� . 

 � 	-��� 0� -* .� P���#6� ���	�  $���� +���'���� ��9'

 /1 ���E��� ����� /1 ���	� /����� (
  ����� @ !�')������

19 ����.  

+���'���� �	�� ���C�� �	���� /1 /������ (�� ��'�&���;�� 

�%����� � ���'���� ����� 7�' �	�.  

 ��1��G �)#'* ����; �� ��5 ���9'���� 0�#�� �;��� ��9'

%������ .  

 ]��� � ���%� � ���� ������ ����"���� �������� ��9'

����� .  

� ���"�  �G ]��� �6�-�6�'���
	�� �#��$ �  ���	  \��'

 /')��� ������� �	� �������� !�^%�	� �����1* 7��' .��� ���

!��� �	�� ���&  Q�����Z �&�)1325(  

�	1�& ��'��� �1�%���  �)�5* /1 @ �����2010 :  

- �*�� ��'��� 0�#� ��')��� �;#�� ���� �	1���� (����� (
  

-  /1  �������� $��c� ���;:��� 0-'�� ����  /1 ���� ��9'

/����; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ��'���  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22.  
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� �������� /�%�� �C�1 P��#$� ���� ���� ������ I�'���.  

  ��7�)��  ������6� ������� /1 �	��� ��� (�  ������ �- 

���'�G���.  

!�6�� �	��� (�  ���%� � ��)�* �������� /1 .  

    

(���-�� /1 /���1�� �� �6� �G� ��9'  F�  @ ���� $�%� �

+&� �9 � !�;��#��� d7�� * ��-  �� �6� �G� ��'� <�;:�

!��1����� /���1��.  

 /1 /��� ]��'� ��� /1 ��	[��� !;����19  @ ���� 8�% 

���#���  �����'�� ���9'���� �#���� �'��� ���	 ����� 7���� 

@  

 ��� ���,/���1�� �� �6� �G� @  ��� ��'��'Z� ������Z�

� /1 !������� !������-�� !� 0���� ����,�G���.  

 ������  ������-�� ���)�� ������� ��9' @+���'���� !� ���

 /1�������� ��#��� ����� $��-���.  

  +���'���� ���& @ �'��'� /1 ��	 ��� ��������� .� !������

(�C��  ������� �)#'*����� �C��9' /��� ��� 4�� �� �� �� *	���

  

  

  

 

(���-�� 23.  
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�� �� .���:Z� �G� �������� ��������  �	� ����� (�  (����

 !� M���� ����21 ����. 

����� �	1�& ���	��1  

�� @ �����'�� (  �;�� !� $����  0�; $���� .� I��'���

���[�� !���  /1 ��- ���&� +�&����� .��� ����� = 0�;

!���.  

 

  0�'�

�����1� 

24.  

�)�,�� /1 � : (�-�6� 0�;� �9'�� /���16� �� �P���#6� 

��'������ ��')��� �'�	�� .�  �'���C�@ ����� ��� 7�� � �-�,��

����� 7�� 6 ���	� /�����.  ���� /���  (�
� 6� ����� �% 

 ��)�,�� /1 �������� �����1* ����� /1 !� +�
� 7�%�*� 0�)��

�� ����"���� /����	��� P	�������;  . /'������ ������ 7�%*

� @����� �	�# ��#�� ��� I	)*���'��� ��), ����� ����  .

!� (; !�� /��� ��;  /���1�� �� ��� �;��#��� ��	���� (G��

/���16� �� �6� (G��� ��1��� /1 $� ���� ����� .  

 /������ ����� /1 !�� /���16� �� ��� (�-�6� 0�;� ���*

��)�,�� /1 ��'������ ���';��  /1 �9' �:�� $�-	�.  

 ��1��� /1:  

� ���;  �^#'*!����� �	� �-�, �'�� F� ����� ��� 7�� 6 ��% 

8:E ���	� Q� /���16� �� ��� (�-�6� �;� �%  �	��'�.  

  

 �G�����9'1�� �� ��� �;��#��� ��1��� /1 $� ���� ����� /��� ���)

 /1 @����� (�* !� ����� $�;!��'� � � ���	� ���'�� !��	�' �^; .

� ��9'  ��������� ��� ���) ��	  /1����� $�; !��'� � � " ����� $�;

����� (�* !� ." @ ��&�1 .� ��'��� !� ��& ��; /������ /������� ��'

 ��� /���,�� (
 �� 7�� Z @��� � ��� @/'������18 ����� .  

  

  

 

 !������  25.  
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 /1 $� ���� ����� /���1�� �� ��� �;��#��� ��	���� �1�%���

 �G��� ��� /1 ���5 ��E��� P��#��� 2�,�� (G���� ��1���

 /��� ��1��G�� Q����� !� ]��'� @ ��1��� (��# @ �#�
�� /1

���1* !� ������ �C��&  (�
)��� �G��� .� !�	��� !�:�� ��� ���

 ��	&6� ��
#;�� ��9'��� ������ !� . I��1 ���� (
 �� �% �

 !^# <����� .�1��� /���16� �� �6�!������ I���� ������� @

 /���� /;�� ��G @ �����1* 0�'��)91� � ( !��G���1��� (��#

�; +��� �� �..  

 $��' ���-,#�� ��%  ��;  !��'�"�'���� ������ 0�#���� "

\&�' F�  @�#�
�� ����� /1 ��������! �	G��� ��� �6�;

� �������� 0�)� ��'��'Z� I�� �� �	�� !;�� �� (�  �� ����

��1��� /1 ��
�O� �����'Z� +��E��.  

 ���6��� �-��� .��� ��� ���:Z� �� F� �� �:E F ���

F�G��.  

���& �G� ����� ����� /1  ����1 !�:�� ������� (�
)* !� �G

����� ��C
� ��-�� �����.  

 ���1� ����� !�:�� .���� ����;� ��- �9 � �%�* +�&��� ���

�����1* /1 !���� ����� !�.  
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 �;��#��� �G��� 0��;� /1 ��1��G��� �� ����� Q����� ���&

 /1 ��1��� /1 $� ���� ����� /���1�� �� ��� !� �'�'���� 6��'

0�#�� !� ������� !��	 ��� !�'�'
�� (& . ��;��&�  9
  ���&

 ������ I�)e @ �'�'��� /1 �%���� (�
)*� ������� �� !� �

Q�6�.  

 �E7�� � /��� ���������  ��
 �� !� ����6� ]��'� +�^��

!������ !� !��)�  @ �#�
�� /1 ��' �� � ����*� ��'� $����

6��' /1 ��� � ��� �.  

  !� ����	�� �)#'^ !���6� !��#� $� ���� ��6� ��%�
� ���&

 @����� (�*F�   ��%��� �)#'* ��9'� !���)���� ���

<�,�.  

 !������ 0�'� /1:  

  

 ��� /1 : ���'��� 7�� �*� !���;��' /1  /1��G�� �;���� /1

 !� ��� /1 �� ������ �����Z� ����-�� ����� (�*

!������ 0�'� /1 � ��-���� . ������ /1�� ��1�� ��C9 8� ��

 ���&� +�&��� �� !������@ ��-  +�� �C��, /')��� ��#'��

/���1�� �� �6� ��#'� !������ ����C��� . ���� !� (; ���*�
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 ��� /����� I)�'�� � !������ 0�'� ���;  /1 ���Z�

�� 0�# ����� @ ���; �� ��� $���� @ !������ 0�'� !��

(���� /;�; ) )�),��� /1 /���� (;# !���� !�; �:��

����� ��� ���	��
� ( /1 /����	��� P	��� ���� /�� �1�%�

 ��O� ������ ��'��'Z� !�"#�� I�'��� 0��'��� @ !������ 0�'�

����� ����� ���E� �	� ��;� ��'��  ����� @ $� ���� ./���� 

��� ���� ������%�
� �E�;�' ����'��� ��
��� . P��# ��; /1

7��	�� (����� (��� .���� .  

 ������ ����� ��� ���	��1 �C�'�18:30   ����� $�; �1 $����

\���[' ���; � @ �	��;���� �;��#��� ��� ��� !�.  

��9'�  $�������� ������ �'� $������19:00  ��E������� /1

 ����� 0�'� 0�# !���� ���� @�E�;�' ��
��� �;��#� �����

���'�� 0�#�� �)��� ����� !����� !������.  

 �C	G�� /��� ��� ������ $� ���� ���� �G�� @ +���'���� ��9'

����� (�  $��' ���'���� ����� ������ �;��.  

��	����� ������ $���� .� !������� +���'���� ����� @   �9'

����� (�� !� ���	� /���� !���C�.  

 $���� 0�#�� $����� +���'���� ��9'� ��)�,�� /1 0�#	



18 

 

/�*� @ 6��'� ����.  

 !������ I�# /1 : �7���� !�"#� $� ���� ���� ��%�
�

 �����  !������������ (�� !� !������ !� /�	��� \������

�
�%��� ����������.  

26   ����C����
 ������

 ����� -��
��)��������  

  -  ����16� �� �6� �	� �1�%��� ����C���� �	� 0'� ��� �'�
�������� ������ ��������� �1 ����� -�� 

- ��- ���&� +�&� 
-  ��� % �;�� $���� �'���� .������ ���9'� +	�,� ���&

0� ��� ��[���� 
-  �;��#���� � 	���� ������ 7�%�� (& !� (���� ���)'

��� �� +	�,� �1 ����)�� 
- ����� $�;� $���� 
- � �6� 0�;� ��& ����� $7��& ���� $���� ��9� ����16� �

 +�&� P�:;� $� ���� ��6� ��� ����;�� ��%�
��� ����
��- ���&�  

27  '��==='�
�=�  

��=��� �	1�& ��'��'� �1�%���:  
 �	�# ���%�� ����� .�%��� ���	;�� !� ��� �1 �	)�� ����� ��

0�)�� .� �����  

  

28 �===���  6�� �	��� ��� �C#�C'� @F�� 6� !� ���� !� : @ ����� �	�# $7�%�
 ������� ��
  � ����� I�� � !� ��
	���� ���:6� �1 �����  ]���
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����� I�� � �1 ���� P�:;� ��'��'�� �%��� �)#'��.  

92  �'��   �����2010 !�6�� �	��� ��� 2�, .�) ��-�  - ����� �)#'� �1 �'�� ���E��� !� I��G� �#'  
- 0�)�� !� ������ ��� ����� �	�# ��	�� 
- ������� �1 ����� !� ����� �	�   

  

30  ��=='5�*   <�'5�6� ������ !#�"���	� ����1� �;�� " ����� 7�'G� 6��; �1
 �1 �����16�24  �����2010  

 �1 6��; <�'5�6� 0�#��� �'�
���� ������ (����9  �	1�& �)�5�
����� :  

- 
� � �1 0�#	� �')��� �;���� !� <�'5�6� 0�#�� ���& (���� @ ����
����� �	1�& 

-  ����� �	�# ������ 0�#	� ������� ����� ����
� � ��% � �C���� ���
���'��� 8:C �'�
���� ������ ���  

  

31  ===����
�  

 !���C�	� $� ���� ���� ��	��� ��%�
���UNHCR  +�� � .� !������
�'�
������� ��� !� �-�, �%�� ���&� !��  

  

32  <�����   !� <����� �1 ����� ��;�� (����� ��12  ���14  ����2010:  
-  ��)��� 0�#�� $���� !� !�	G�� �)��� ��� �� �	� �C������ ��

��'1�� 
- ����� �	�#������ ������� ��)����� 91� � !� (; (�#� 
- �� 0�#�� ����� !� (; ��& ���, �1���� ��� $���� � -�
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������	�;. 
- ���� *���# ����� (& !� �'�� ���[��. 
- ��� (�  \��' ��	  ����� /1 ����� ������ ��9���. 
- !� /���G� �	�1 I�)�  !�6�� �	��� ��� 0-'�
 ��	& !�

������'����;:� . 
- �1 ����� 7�' !� (�� ��	  !����� ��	��� ��%�
��� ��9'  � �

 �)�5� �C# �1 P�:� ���;�����2010.  

   2
?�@��

A�0�  

 �$���	 4�� ����� �� ���� ����� �
B� 2�� 4��� � !��2010   �-��� 4��
B�� ����� 4� 2�� 4��� � !��21  ����$�

2010  

33   0�;�
 (�-��

 +���'����
 �� �6� <��
 ����16�
 ��9'�

 $� ��� ��6�
 �1 ���'�	�
�����1�  

��E� /1 ��9'� ���"��� +���'��	� /��	&Z� 7�C'� /1 � ��'�� ���,���
/1 (�
)�� � 	���� ��������� ������ )7L9   �����2010(  

*���& .� !������ +���'���� /���1�� �� �6� ��%�
� @
!������ ��%�
�� $*��	� $� ���� ��6� ��9'�  �%���

��1��5���
�� ��-	� /1 ��& � �� �6�/1 /���16 6��; � /1
 �� �6�/���1��  

34   ��9'���
 �������

  �;��# ��9'� /1 ��1��5���
�� ��-	� Q��� .�  �6�;�
$� ���� ���� /���1�� �� �6� ��%�
�� ���* /1 ��*  
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 0�	-	�
�� 6�  

35   ��6� 0�;�
 $� ����
 M�'�
U����  

   �����1� �1 !�6�� �	��� ��� !� ]��'� ���:� �'	 $�E����
�� . �'��'6� �	� .&���� �C��� .  

��9'� ���"� (�  M�%��:  ����� 7�' �����1* /1 : 
� ���� ���»2�
�� /1 /��� @����  

36   ��9'���
��'�
;'��
��  

 �17  ��'��2010 !������ ��9'  �� �6� .� /���1�� $��'
(� " ���	��$����� /1 �����  �����1��"���� .%���!E ���� ���� " @ /1

 �� �6� ��� /���1�����* /1 ��*  

  

37   2
�@��

 D������

4��	��  

 �$���	 4�� ����� �� ���� ����� �
B� 2�� 4��� � !��2010   �-��� 4��
B�� ����� 4� 2�� 4��� � !��21  ����$�

2010  

38   <��'�
 !��� ���
�&��1��  

��� � � $��' M�%�� ��Z� (����� � ���� ������ /1  /1 �����1*
!� $��
��14L16 ���;*  

  

39   �C��
 ������
 !���

 @������
 �����

 ���16  ���;*2010 ��9' @:  
 • ����� �	
   
 • ����� ���"�  
 •����� $����  
 •����� �	�#  
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��* ���*   •�C���� !;��* /1 ����� $��# M��  

40   �C��
 ��������

��'�6�  

�� (;!�6�� �	��� ��� ���# �	�  �C���� ���� . ����  �C���� (���
10000  ���15000  ��:'6� ��9' (�, !� ������ �'���;�� ���

� !� !	���������� ���	 ��P�: ��# ��� @ ���#'��� @F�� ��� @.  
 �	��� ��� ���# �C��	� �'���;�6� .&���� �%�� (� !����@ � �:E

�E .&���� � �� !� .&���� ���# �G;��� �;�� � ����� �	� /1 !���
�����1*.  

 �'�; 7��� !�6�� �	��� ��� ���# �C��	� $������ �����-6� (; �	� 
 �& �'�; ����� ���C'� @�'���;�6� ����� I��) !� �	��� �� ���)�

 +66� ���� $�� ����)��� P	� ��� _	.  
�&� ���� ����; $��;  !�P	� ���#'�� /1  �1 6��;!;��*  0�;��
���' !�  ��� ������;��!�� �	����.  

  

41   ��9'�
 !��%���
 /���'��
�����1�� 

  

Q������ �&� !��� �	�� ���&1325 /1 ������ ��'���� ��'���� 
��)�������� �['�;�� ����C��� � ��'�5(���� /  �)�5*2010  

 $*���� !� <��% � ���	&� ���"� ����� �12010 ��'��� 6��;  
 ���;� �1 7��,�� M�����2010   �-�,�� ���G��� �������  ��;��

� 	���� �����'�� �1 (
)��� $*����  
 ���� �12010  ���9'�� ������� ����#��6� �������� ������

 �&� !�6� �	�� ���& �#&�'��  ������ .������1325  

  

42  �	1�& ����� ��1�� �	1���� �� ��'�; ��'���� ��'5�*� � ��'���� ��'��'� ���������� �C#� �����1* 0�'� /1  
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!�  ��	 
 /1 �����

�����1*  

I������ � �������	� @�����1* 0�'� Q��� /1 � ���� � .1�
/���� �  (+��E* �'��� ���	� @!�28  ��� �����21   ����2010.  

  
(; /1 �	 ��1 ��� ���	1�� �C������ /1 !�; ������!����;  ! @

 0�#�� ���9'��/'���� .������ ���9'�� @ .������ $���'� �%1
/	 ���. 

  
�	�#� ���)#' $7�%� �	�# ����� ����'��� !� ����� @� �����
���#�� ����� � ���-������G� ��1*.  

  ���� 

�-��� 

 �
E��

6����� 

 *�
!���

 ����� �
B�

����  

 �$���	 4�� ����� �� ���� ����� �
B� 2�� 4��� � !��2010   �-��� 4��
B�� ����� 4� 2�� 4��� � !��21  ����$�2010  

34     �116  �����2010 ��� �� * (��	��	� M����� �#&�'�� ]��'� �	��    

44   ������
 I����
 �����

P��# /1 �	� M����� <���� (��  .���� !�-�,�� !�G� 7�)����/1 
$�E����  �)�5* /12010  
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 �'�;��
����  

45   (;���
!����  

��& ������� !� �	�	� ������� ���Z� (����� !� ��� ����� 
 

�'��'6� �	� 2�,�� ��&�� F�   ��#���.�  �������� 
 

F�  �%�*  .&����/'���;�6� ����' ����� $�;� /�	#�  ��� !��� ��%��
����� 

 
  �9'����� � ������� $�; � �&��1�� !�!�������  

  

46   ��
�=�E���  

P��# /1 �	� M����� <���� /��� .� � !�-�,�� !�G����� 7�)����
/1 $�E����  �)�5* /12010  

��&� ��E��� �� ���"� I�G���� ���'-��  

  

47   �'���
�'���#  

���* ����� !� $�%� � /1 ����� !�� ����� /1 �#� F��G��  ��'�5
����. �1����22  ���� @�;��# /1 ��� ����� $�; ������� ����� 

� /'���� .������ .� ��'���� ���9'���� ���Z� (����� �;��#/1 
��	�#�� $7�% ���	� /124  ����.  
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P��# /1 �	� M����� <���� /��� .� � !�-�,�� !�G����� 7�)����
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49  ���'����  F ]��� �	� � ������� ���Z� (���� /1 � �-�,��   ���� /1 /����� (
  /1 ����� ��� !� +��–��'�1L 
���Z� (���� �C����'��. 
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�
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 ��	
F�1�

�����1G�  

 ���� ����� �
B� 2�� 4��� � !��  � �-��� 4��
B�� ����� 4� 2�� 4��� � !�21  ����$�2010  

50   I����
 �;��#���

� I�#
 0�'��
�����1�  

���,��� �
	�,��� ���Z� (����  ������ �1�C��M�'-  ������
���������� 7��� �  �	� .� ����� !�  ����� ���P�: /1 ��  !�

�'��'Z� .&��� (�, ����;� @@����1 )���#� ������ ������ �G� 
!�-��� @P�:;� (���� (�, !� ��5 ����	�� P�: /1 ��  $�; ������

����� � F�� ��<�,�� ��1��G��. 

 ������ �'���;�6� �C�&�� �	� ����� ����;��� ����� �����;�� ��%�
 ��'�� !�2010  $����	� !��;� .%� !�6�� �	��� ��� �*��

1 ��� �� �� ����	����� ����C��� ��'��� !� ��� �� �	� ���� �
��)�������� �['�;��  

(�, ��& �����;�� (�13/��� /1 ���� �������' /1  ����
2010 @���%* �	�# ����� � ���� ��&�����;��  ����� �����
���'� /������ ����� ���. 

 
��� �121  ���� ��C�'� �����;�� �-�
�� � ������C�
9�� 
�	� ���E* � ����� �	�� !���!�6�� �	��� ��� +��E* .(�, 
�9�� F�� ��@ �� .���� !�-�& � ���&"����� I� " !�  /1 @
���&  !�6�� �	��� ��� ������;�� �����;�� �� �6�/���1�� 

 .��������; .��� I�)' �	� �������� (�, �����;�� 
�
	�,���.  

51   .�����
 <��-�&6�

�#� I
�����1�  

*� (�
� 6� �'� ����� /1 �����1* /117  (��*2010 /1 ������ @
��'��� @.� ����� � %�� �	� $���% !� ��)'��� 2�	,�  � 	���

�
�
,��� $��[-�� ����#��� ��5 /��� �����-�� ]�"�.  
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 <��-�&6�
 0�5 (���

�����1�  

�9' ����"� /1 ��1��'�1 @������ @ � ����2010 ���� ���'� @20 
/1 ����� ���	�� �	� ���� �����1* 0�5 ��)� /1 ��� � �����!���.  

  

53   (�� .���
 0�'�
 �����1�
���'�	�  

(� ���'��� <�;:�� .����� (
� �30  (; ���� ��� ����� @����� �:E
 �	��� ���� ]����	� �-�
�� ��C�'�� ����	&6� ����-�&6� ��������

����� ��� !� 7��;  !�6��. 
  

  

54   .���
 ( ����

7�� -���  

   .����� �9'3  @���'�� �1 �����-�� 0�#' .'� !� (�� \��
���� @ ��#� . .����� ��-���%�* '��n� ���'��� 8:C  

55  � �'���
 ��:�
'���

 ��	&� $����
 (��#
�����1�  

  ��� !�� 	��� �&��1�� !���;���� /1 �	��) /1 �(�
�  �9' 
�� (�
� ��� �����.  � �G ������� � ��	��� �#' �	��� ���

!���� �����1�� $����� /1.  �� .) ����; �C������. �
&�� 
������ �;�  /1 ������ I��)�� 10@00 \�'��� ��&�� 

+�&�	� ��- ���&�.  

56   $����
 �����16�
 $�E����
 I�#�

  �� ��� (�
� 6� �C# ��� $���� ��� @ ��-�� !� ���&� (& ���
 ��9'� ����:[�� ������ .����� @!���� ��� (�
)�� ������

����� (�
� �� ����� $�;� $����.  
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�����1�  

  ��� ����� ����� ���Z� (���� /121  ����  (���� �	�
��'��� /1 (��� � �����!���.  
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I
0��  

 �$���	 4�� ����� �� ���� ����� �
B� 2�� 4��� � !��2010   �-��� 4��
B�� ����� 4� 2�� 4��� � !��21  ����$�2010  

58   )�),��
 ������

���������  

  
- ����� ����� �C�� F�  !� � �6�-�6� ������ � �
��� ]��'��

�)#'�� � ��� �-�,��� �	����1* /1 !������@ 
-  7�#'� ���&"�;��# " /���16� �� �6� .� 
-  I�G�� ��&�"����� I�� �"  

  

59   )�),��
 ������

�Z����G  

 ������ �����)�� �	� �C����)� �1 !�6�� �	��� ��� !� �6��� ��#'
�C� .�%�� ��; �;�#�� �;�:� � �'� �� �6� /���1��� �)#'�����  ��:

�	-�� . I�G�� �	� ��&��" ����� I�� �"  

����  /����# ���&� @ ��&*� @����16� o�� @��� ������1 
��� ����� /1 ��� @!������.  

60   )�),��
 ������
��'�;��  

 ���;� ��C# !� �C����)� �1 !�6�� �	��� ��� !� �6��� ��#'
�C� ������ �����)�� �	� ��1�'�. ��#' ��; ��'��� * �%�/1 ����� 

�����' .��#' �&� ����� �:�
'��� ������  �	��� ����!���� /1  ���
���� .�--, ��; 50  n��;���* n��6��(;� $�;:� ���#�$ & !�( 
/
9���  �� �6� /���1��(�, �C# ����.  
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61   )�),��
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 ������'��  

 I�G�� �	� ��&� "����� I�� �"   ��� +����6�21 �� ���; ���� !���) /
9�� .��� !� ���
�C�;# �� ������'. 

  

62   �;#
MTN 

�6�-���  

  ����  /����# ������� @ ��&��� @���16� o�� @��� 
������1 ��� ����� /1 ��� @!������.  

63  0�'� 
!������ 

����#��� 
$��� ���  

  ���� � !����; ����8����� !� @� ���-��� ���� F�� ��� 
����� /1 ��� @!������.  

64 a ������1
 ���&��
����'-��  

  !������ @��� /1 ����� ����� F�� * $�'���� ���1� ����. 
  

65   �;�#
8���	� �'��;�  

    /1 ����� ��� F�� * ��9'� 7�'G� ������ ��)�� ����
!������ @��� 
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	�0/���<��!� ��)	'!�  4	�!?�� ��
��� �	��6!
 	*�
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 �<�� @!A0� �6 9� 
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�� �� CA!� %6' 4��� !� ��3	�!� �� !� #�#$� ���
�
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�
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 ����	)�;�� �� 	� � ���	 �� @!A0� ��#� �!� �����!� �� ��� I� � �� CA!� /$3!�
F�
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�!� 
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	������ 4�
�'�!	� 
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�!� 
�- ��)!� %<� ��� ��
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 وتعزيز إفريقيا في النزاعات على بشأن القضاء طرابلس إعالنعن تنفيذ المفوضية  تقرير رئيس
 خطة عمل طرابلسالمستدام و السالم

 
  إلنجازات والتحديات المقبلةاخر التطورات بشأن 

  

  مقدمة. اوال
  

ابلس ، في طر تعقد تيستثنائية المكرسة لمناقشة وتسوية النزاعات في أفريقيا ، الإلخالل الدورة ا. 1

التحاد ، بعد أن استعرض حالة السالم واألمن في ااعتمد مؤتمر ،  2009أغسطس   31 فيليبيا ،

  . إعالن و خطة عمل طرابلس: القارة  وثيقتين 
  

  .اعتمادها منشهرا  15يقرب  التي الوثيقتين ، تنفيذ هاتيناخر التطورات بشأن هذا التقرير يقدم . 2

التحديات التي تنتظرنا ، وما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها في هذا  عنتوصيات بويختتم التقرير  

 . الصدد
  

 إعالن طرابلس. ثانيا
  

التزامهم مضاعفة الجهود لتعزيز السالم  مجدد في إعالن طرابلس ، أكد رؤساء الدول والحكومات. 3

 مصممون فإننا... "من اإلعالن ،  9إلى حد كبير ، في الفقرة . واألمن واالستقرار في القارة الدائم
 وملتزمين وأخطائنا قصورنا بأوجه معترفين بشكل نهائي، قارتنا في والعنف النزاعات آفة معالجة على

 وصنع النزاعات منع برنامج في قدما للمضي فرصة أي دون تضييع سكاننا وخبرة مواردنا بتوظيف
 نترك أن بساطة، بكل يمكننا، ال القادة، إننا، .النزاع بعد ما فترة في وإعادة اإلعمار السالم وحفظ السالم
   ".النزاعات هذه عبء يرث من األفريقيين القادم الجيل
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يقى لالتحاد االفرالقدرات المؤسسية بجميع الجوانب المتعلقة  اإلعالن يغطيوبشكل أكثر تحديدا ، . 4

، واإلرهاب ، وتعزيز قدرات  النزعات والتنمية بعد ما فترة في وإعادةاإلعمارالنزاعات منع  هيكل و

التحاد االفريقي للسالم ا الجامعات األفريقية ، ودور المجتمع المدني ، و تعبئة الموارد لدعم جهود

وتقدم الفقرات . في أفريقيا عاما للسالم واألمن 2010 بإقرارعالن اإلختتم ا. وقيادة أفريقيا شراكةو

التالية لمحة موجزة عن التقدم المحرز والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ كل عنصر من عناصر 

  . إعالن طرابلس
  

 األفريقيهيكل السلم واألمن تفعيل  .أ
  

هيكل السلم واألمن تفعيل تسريع هم بمازتالرؤساء الدول والحكومات أكد في إعالن طرابلس، . 5

ومنذ ذلك . األحكام القائمة ، عند االقتضاء ، لتسهيل تنفيذهامراجعةبما في ذلك مزيد من  يقياألفر

في هذا  المهمة ومن بين التطورات . من أجل تحقيق هذا الهدف هاجهود المفوضيةالحين ، واصلت 

  : الصدد ، ينبغي اإلشارة إلى ما يلي 

  

أكتوبر  29إلى  13الفترة من  خالل ديس أبابافي أ ةفريقياألالتمرين قيادة أماني  أجري) اوال(

وتقييم قدرة  تهوالي وتطويرإجراءات االتحاد االفريقي  التمرين الى تحسين اهدف هذي. 2010

  على تخطيط ونشر وإدارة عمليات دعم السالم المتعددة األبعاد ؛ المفوضية

  

وأقرت  .نزاعاتفي منع نشوب ال ، ال سيما ارئيسي ادور تلعب التي الحكماء ،  هيئةتعزيز ) ثانيا(

يوليو  27-25ي الفترة من في كمباال ، أوغندا ، ف تاالتحاد ، الذي عقدمؤتمر العادية ل 15الدورة 

النخراط لنحو أكثر فعالية  الحكماء على هيئةلتعزيز قدرة  المفوضيةالتوصيات التي قدمتها ،  2010

" الحكماء هيئةأصدقاء " ، من خالل إنشاء فريق منالنزاع في العمليات منع

[Assembly/AU/Dec.310(XV)]  ؛  

  

 مع الخطوات المطلوبة من أجل إنشاء مكاتب اتصال لالتحاد االفريقي  شروع المفوضية في) ثالثا(

على النحو المنصوص عليه في مذكرة التفاهم بشأن اآلليات االقليمة / المجموعات االقتصادية اإلقليمية 

 آليات إقليمة /قتصادية إقليمية مجموعات ا 7وحتى اآلن ، أنشأت .  م واألمنالتعاون في مجال السل
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دراسة في وقت سابق من هذا العام وتعتزم  المفوضيةوأجرت . التحاد االفريقيمع امكاتب االتصال 

  ؛  2011بدء عملية التنفيذ في أبريل 

  

فريقيا واالتحاد بين أالشراكة إطارفي  األفريقيهيكل السلم واألمن تقييمة حول  دراسة إجراء) ارابع(

 اتفق على أساس هذا التقييم ، . استعراض التقدم المحرز والتحديات المقبلةوذلك بغية األوروبي ، 

خارطة طريق على االتحاد األوروبي ، وكذلك لمجموعات االقتصادية اإلقليمية االتحاد األفريقي وا

لدعم من قبل االتحاد األوروبي والشركاء اآلخرين كأساس لمزيد من ا تستعملإرشادية من شأنها أن 

  ؛  ااألفريقيفي  السلم  مرفق في إطار

  

 المطلوبهالتقنية االجهزة  وضع معظم  لقد تم .النظام القاري لإلنذار المبكرإلتمام استمرت الجهود . 6

التحليلية  التركيز على توظيف الموارد البشرية الالزمة لتعزيز القدرةاآلن يتم و،  هافي مكان

  . للمفوضية

  

تعزيز مواردها البشرية بشكل  من المفوضيةاألفريقي هيكل السلم واألمن لتفعيل الكامل اليتطلب . 7

أخذ تومن المهم أن . ، المفوضيةهيكلة كجزء من عملية إعادة قدمت مقترحات في هذا الصدد . كبير

في  مؤتمراالتحادبه  لتزام الذي تعهداإلاستعراض هذه المقترحات  عند، عتبار في اإلالدول األعضاء 

السلطة  هام واألمن من خالل تفويضن الضروري تعزيز قدرة إدارة السلم ، فماعوبوجه . طرابلس

واألزمات التي  نزاعالمرونة والسرعة المطلوبة مع حاالت الباإلدارية والمالية لتمكينها من التعامل 

    .تواجه القارة
 
  زاعاتنهيكلية منع نشوب ال. ب

  

لى مدى االتحاد االفريقي ، عفإن طرابلس بالدورة الخاص  الموجه الىوكما هو مبين في تقريري . 8

هذه الصكوك . النزاعات منعة تهدف إلى تسهيل هيكلي ووثائق عدة صكوك العقدين الماضيين ، اعتمد

سالح ، واإلرهاب ، ذات الصلة بحقوق اإلنسان ، والحكم ومكافحة الفساد ، والديمقراطية ، ونزع ال

نها تمثل إطار موحد للقواعد والمبادئ المقبولة عموما ، والتي من إ. والحد من النزاعات بين الدول

. مخاطر الصراع والعنف في القارة ، وتوطيد السالم حيث تم تحقيقهمن شأنها أن تقلل إلى حد كبير 
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 نزاعاتلمعالجة األسباب الجذرية لل همبذل جهودبفي إعالن طرابلس ، تعهد رؤساء الدول والحكومات 

  . بطريقة شاملة ومنهجية ، بما في ذلك تنفيذ الصكوك القائمة

  

من دخول بدء . ز تقدم في التوقيع والتصديق على الصكوك المذكورة أعالهاحرمن الواضح انه تم إ. 9

عقد  و،  2009يسمبر د 18، في حيز التنفيذ االعتداء عدمولدفاع المشترك معاهدة االتحاد االفريقي  ل

في أديس أبابا ، التي دخلت حيز ،  2010أكتوبر  27،لدول األطراف في معاهدة بليندابا ل 1االجتماع 

الوقاية والحد من النزاعات بين الدول  في  حجر الزاويةتمثل  حيث،  2010يوليو  15في  التنفيذ

التحاد للرئيسية االصكوك أن قلق ب حظفانني االومع ذلك ، . إنشاء منطقة خالية من األسلحة النوويةو

هذا هو الحال بالنسبة للميثاق االتحاد االفريقي لالنتخابات . ذينفتاالفريقي لم تدخل بعد حيز ال

، و حتى اآلن ، صادقت عليه سبعة الدول  2007يناير  30والديمقراطية والحكم ، الذي اعتمد في 

الجدير بالذكر أيضا هو  .ذينفتدخولها حيز الفقط ، في حين أن المطلوب خمسة عشر تصديقات ل

اإلفريقية اتفاقية منظمة الوحدة المتعلق ب التحاد االفريقيل 2004التوقيع والتصديق على بروتوكول 

إال أن أردد النداء  ال يسعني. من الدول األعضاء 10حتى اآلن عليه لمنع ومكافحة اإلرهاب ، صدقت 

أو / توقع وان تصدق بعد  طرابلس لجميع الدول األعضاء التي لم فيالدورة الخاصة الى ه تالذي وجه

الحاجة  هناكالقدر من األهمية  نفسب .واالتفاقيات  دق على وجه السرعة على تلك الصكوكاتص

 يقوض مصداقية العملياتمتابعة و التنفيذ ال عدم  إن ، تعهدت بهااللتزامات بالمتثال الدول األعضاء ل

 Assembly/AU/Dec.269(XIV)إلى حد كبير ، في قرارهأكد المؤتمر   .يهافشرعت قارتنا التي 
Rev.1  وتعزيز قدرة االتحاد األفريقي إلدارة مثل هذه ات لمنع التغييرات غير الدستورية للحكوم

 2يناير إلى  31في أديس أبابا ، من  تعقدتي التحاد ، الا لمؤتمر 14لدورة العادية ا في. الحاالت 

دساتيرها، بدعم سيادة القانون وااللتزام بضرورة قيام الدول األعضاء على  تم التأكيد 2010فبراير 

أن عدم احترام هذه األحكام يمكن أن تؤدي  وأشير الىوخاصة فيما يتعلق باإلصالحات الدستورية ، 

المكرسة اد لمؤتمر االتحوآمل صادقا أن الدورة العادية المقبلة . ثير أزمة سياسيةتإلى حاالت توتر قد 

التي  المواثيقالعديد من فعيل خطا فاصال في جهودنا الشاملة لتتكن لموضوع القيم المشتركة سوف 

  .اعتمدناها على مر السنين

  

، وكذلك اتخاذ  المواثيقتنفيذ هذه فعالة لمراقبة لتعزيز قدرتها ب المفوضيةمن جانبها، ستقوم . 10

وأعتزم أيضا ، كما طلب القرار . ضاء المعنيةجميع الخطوات الالزمة لتوعية الدول األع
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Assembly/AU/Dec.269(XIV) Rev.1  المقرر المستقل الذي سيعد  بشكل عاجلين يعت

 مجلس السلم واالمن تقريرا عن التقدم المحرز في عمليات التحول الديمقراطي في القارة ، لينظر فيها 

الخاص بإنشاء مجلس السلم من البروتوكول ) م( 7بموجب المادة  الموكلة إليه الواجبات، كجزء من 

  . واألمن

  

  

 .النزعات بعد ما فترة والتنمية في إعادةاإلعمار. ت

  

في إعالن طرابلس ، تعهد رؤساء الدول والحكومات ، في إطار سياسة االتحاد االفريقي بشأن . 11

لوب مع البلدان األفريقية إظهار التضامن المطب، النزعات  بعد ما فترة والتنمية في إعادةاإلعمار

في األشهر . ، ومساعدتها في على توطيد السالم ، وتجنب العودة إلى العنف نزاعاتالخارجة من ال

تنظيم مؤتمرات التضامن مع عدد من البلدان األفريقية الخارجة من  المفوضيةالمقبلة، تعتزم 

متعددة التقييم ال، ومتابعة لبعثة  ، وال سيما في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطيةنزاعاتال

السودان  باالضافة الى ،  2010فبراير  22يناير إلى  21التخصصات التي زارت هذين البلدان من 

 بعد ما فترة في والتنمية إعادة اإلعمار، الذي استقبل وفدا من اللجنة الوزارية لالتحاد االفريقي بشأن 
ان ، به شيا مع ما تعهدتاشد الدول األعضاء ، وذلك تمإنني أنا. 2010أكتوبر  26-23، النزعات 

ومن . في هذه البلدان النزعات بعد ما فترة فيهذه المؤتمرات للمساهمة في المساعي  فيغتنم الفرصة ت

تبادل الخبرات في مجال الحكم بين البلدان  تتضمن مفوضية،خطوات أخرى من قبل الاتخاذ  المقرر 

الدروس المستفادة حول  المفوضيةورشة العمل التي نظمتها  نتائج اء على، وبن نزاعاتالخارجة من ال

نظمت في فريتاون ، سيراليون ، التي ليبيريا ، لحكومة  ةيواإلدار  ةبرنامج المساعدة االقتصاديمن  

  . 2010أغسطس  16-19

  

  منع ومكافحة اإلرهاب .ث

   

عددا من الخطوات لمعالجة مسألة  ةالمفوضيطرابلس ، اتخذت بمنذ انعقاد الدورة الخاصة . 12

 لمجلس 249 ال االجتماعتقديم تقريرا الى أمور أخرى ، ينبغي اإلشارة إلى  من ضمن. اإلرهاب

، الذي ,Assembly/AU/Dec.311(XV)، تنفيذا لقرار 2010نوفمبر  22 السلم واالمن، في
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ر التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون التدابيالتقرير  هذا يوجز للمؤتمر، 15 ال اعتمدته الدورة العادية

 اخاص اتخذ من قرار بشأن هذه المسألة ، وتعيين ممثالمافى مكافحة االرهاب واعتماد تلك الدورة 

مكافحة اإلرهاب ووضع الصيغة النهائية لمشروع القانون  في مجاللالتحاد االفريقي للتعاون 

ا لقطع مصادر تمويل االرهاب ، وال سيما مواصلة بذل الجهود ايض و النموذجي لمكافحة االرهاب

  .تلك الناشئة عن دفع فدية في حاالت احتجاز الرهائن

   

  تعزيز قدرة الجامعات ومعاهد البحث األفريقية  . ج

  

على أن القرارات والحفاظ  وارؤساء الدول والحكومات ، بعد أن شدد تعهدفي إعالن طرابلس . 13

بناء قدرات الجامعات األفريقية ومعاهد البحوث الستكشاف بفكريا ، أيضا تحديا يعد على السلم واألمن 

 ، والتوصل إلى حلول نزاعاتفشل في جهود حل اليما ينجح وما  لمعرفةاألفريقية ،  نزاعاتطبيعة ال

جامعة  فيدعم لمعهد دراسات السالم واألمن ال المفوضية و ضمن هذا السياق قدمت. أفريقي محورها

كما يجري حاليا . وإجراء البحوث في مجال السالم واألمنبشكل موسع ديم تدريب أديس أبابا ، لتق

التحاد االفريقي ، الذي سيكون الهدف الرئيسي لتوفير لكرسي  منحإلنشاء ، في جامعة أديس أبابا ، 

منظورعلمي مميز األفريقية بشأن القضايا الملحة في السالم واألمن ، والتكامل االجتماعي 

 ة، في دور لقمةارحب  مؤتمر و في هذا السياق أيضا. وغيرها من المسائل ذات الصلة واالقتصادي

عام سلم  بشأنتقريري المرحلي ، وفقا ل  Assembly/AU/Dec.295(XV)قرار الكمباال ، في 

أداة لتكون ، من أجل المساهمة في إطالق أكاديمية السالم ، يةدراسات األمنالواألمن ، بمبادرة معهد 

مع المركز  المفوضيةوعالوة على ذلك ، تعمل . م واألمنتعزيز قدرة أفريقيا في مجال السللهامة 

وسيتم تكثيف هذه الجهود من أجل إشراك . لتدريب في مجال الوساطةللمنازعات اريقي لتسوية األف

  . أصحاب المصلحة اآلخرين في القارة

  

  دور المجتمع المدني  . ح

  

على مواصلة  ةاألفريقي ةالمدني اتعاالمجتمرؤساء الدول والحكومات في إعالن طرابلس ، دعا . 14

في سياق السنة الدولية للسالم . لحكوماتلشركاء كفي تعزيز السالم واألمن واالستقرار  اأداء دوره

ويسرني أن أشير . فريقي وبناء شراكة قوية معهلتعبئة المجتمع المدني األ المفوضيةواألمن ، سعت 
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 منهالشراكة ، ا دعوة منظمات المجتمع المدني األفريقي لمن عدد قبل من  ةستجابالا ه تمإلى أن

معهد دراسات السالم واألمن ومنظمة التضامن النسائي األفريقية ولمنازعات اريقي لتسوية المركز األف

ومركز القاهرة اإلقليمي لتسوية الصراعات وحفظ  يةدراسات األمنالمعهد وجامعة أديس أبابا  في

منظمات المجتمع إليه سيجلب عقد مؤتمر  المفوضيةعتزم توفي العام المقبل ، . لسالم في أفريقياا

المدني األفريقية العاملة في مجال قضايا السالم واألمن لتسهيل التواصل فيما بينها ، والتعاون مع 

  .االتحاد االفريقى وتعزيز قدراتها

  

  أفريقيا قيادة وشراكات السالم و التحاد االفريقيا جهودلتعبئة الموارد  . خ

  

في طرابلس ، تعهد رؤساء الدول والحكومات إلى زيادة كبيرة في المساهمة الدول األعضاء في . 15

. صندوق السالم ، المتالك أفريقيا حقا الجهود الجارية لتعزيز السالم واألمن واالستقرار في القارة

 من الثابتة التحويالتطوات التحضيرية الالزمة لزيادة طلبوا من المفوضية اتخاذ الخ وفي هذا الصدد ،
 الدول جميع أيضا واوشجع .% 12 إلى 6 من السالم صندوق إلى اإلفريقي لالتحاد العادية الميزانية
في وقت الحق ، قرر االتحاد .  السالم لصندوق التبرعات تقديم على ذلك، على القادرة األعضاء

صلة في تنفيذ هذه الزيادة تدريجيا على مدى ثالث سنوات ، بدءا من االفريقي سياسة الهيئات ذات ال

2011[Decision Assembly/AU/Dec.287(XIV)  ميزانية االتحاد األفريقي للسنة المالية  في

 المفوضيةوفي الوقت نفسه ، واصلت . االتحادمؤتمرالعادية ل 14، التي اعتمدتها الدورة  2010

عم األمم المتحدة من خالل االشتراكات المقررة لعمليات االتحاد االفريقي جهودها الرامية إلى تأمين د

موافقة من األمم المتحدة ، مع االستمرار في االعتماد على الدعم الذي يقدمه االتحاد ب تنفذالتي 

أفريقيا ، فضال عن غيرها من الشركاء الثنائيين والمتعددي في لسالم لاألوروبي ، في إطار مرفق 

  .األطراف

   

االعتماد على الدعم الخارجي ب وبشكل كبيربال نهاية يمكن ان تستمر ومع ذلك ، فإن أفريقيا ال. 16

من أجل تعزيز السالم واألمن في القارة ، وهذا الوضع يقوض فعالية جهود االتحاد االفريقي ، وذلك 

. مبادراتناالحقيقية ل ملكيةال طوعية ، واللمساهمات با علقةبسبب عدم القدرة على التنبؤ والمرونة المت

رؤساء الدول والحكومات ، على  في الوقت الذي شدد أن إعالن طرابلس ،، هنا  هومن الجدير ذكر

 ضمان على تصميمنا"... ضرورة مواصلة تعزيز عالقات االتحاد مع شركائه الرئيسيين ،أكد أيضا 
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 تشهد ولن بالقبول تحظى لن القيادة هذه دونب ألنه األفريقية، القيادة على املك بشكل اتكالشرا هذه قيام
 نعرف وألننا بعيدة نكأما من يأتون الذين أولئك فهم من بكثير أفضل لكللمشا فهمنا أن إذ االستدامة،

 مع وسنعيش لناكمشا األساس، في هي، لالمشاك هذه وألن إليها التوصل وسبل المناسبة الحلول

في  مؤتمر القمةقدم إلى سأ وأنا. يد من الدول األعضاءمزه مطوب الومن الواضح أن  ."تداعياتها

لقارة لدعم جهود االوقت المناسب ، تقريرا شامال حول أفضل السبل لزيادة تعبئة الموارد من داخل 

  . السالم لدينا

  

  م واألمن عام سل  .د

من في سلم واألال، ليكون عام  2010في إعالن طرابلس ، أعلن رؤساء الدول والحكومات عام . 17

يكفي أن نذكر و. ، قدمت تقريرا مرحليا عن تنفيذ هذه المبادرة 2010في كمباال ، في يوليو و .أفريقيا

أتاح فرصة فريدة من نوعها من حيث التوعية ، وبناء شراكات مع مجموعة عام السلم واألمن هنا أن 

بعام  حتفالعينة لالتظاهرات مشجيع الدول األعضاء على تنظيم وتمتنوعة من أصحاب المصلحة ، 

وباإلضافة إلى ذلك ، بذلت جهود . أفريقيافي  نزاع هاء الانلهدف س الدول نفسها كرالسلم وعلى ان ت

المؤسسي لمواجهة تحديات السالم ، وكذلك من أجل  اإلطارواالتحاد االفريقي معايير من أجل توطيد 

  . حل الصراعات القائمة وتوطيد السالم حيث تم تحقيقه

  

زيادة تعبئة  سمح منمما ي عام السلم واألمن،سبتمبر اليوم العالمي للسالم ، تتويجا ل 21شهد  . 18

وأيضا النساء والرجال العاديين والمجتمع المدني والقطاع  ل األعضاء والمنظمات األفريقية،الدو

السلم  مجلس مجلس األمن لألمم المتحدة وخارج دوائر وكان فرصة فريدة لتحقيق السالم . الخاص

، وإعطاء صوت للفئات األكثر ضعفا ، وأولئك الذين يتحملون وطأة العنف ، التحاد االفريقيوالألمن ل

تلك في  صدى  يكن لها ومن أجل السالم  تهمصرخ تصلفي أن  عاطفيا ، أمالوجسديا وغالبا يعانون 

ة واقعة ، ليس فقط أعلى صناع القرار تحقيق السالم واألمن حقيق منطالب ت، و الموقرةالمجالس 

 يناير التحاد ، فيالمؤتمر اعلى متابعة برنامج االستدامة ، والذي سيقدم إلى  المفوضية تعمل . شعارا

  . المقبل

  

  عمل طرابلس خطة . ثالثا
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حدد رؤساء الدول والحكومات خطوات عملية لتسوية مختلف األزمات  طرابلس،عمل خطة في . 19

وتقدم الفقرات التالية لمحة عامة عن التقدم . السالم حيث تم تنفيذ ذلكالتي تواجه القارة ، وتوطيد 

  . المحرز والتحديات التي تنتظرنا

  
  النزاعات واألزمات أوضاع

  

  جزر القمر  .أ

  

جزر القمر ،   وسالمة أراضي ةئية على وحد، أكدت الدورة االستثنا طرابلسعمل في خطة . 20

جزيرة مايوت القمرية ، التي تدعو إلى  بشأناالتحاد االفريقي / قية الوحدة االفري منظمةوفقا لقرارات 

في هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أنه  في بيانه أمام . مايوت بشأن  إعادة إطالق لجنة السبعة المعنية 

 الرئيس أحمد محمد سامبي، ،أكد 2010سبتمبر  24الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك يوم 

مسألة مر من دون التوصل إلى حل نهائي لستقرار دائم في جزر القاهناك يكون كن أن أنه ال يم

كفل احترام القانون الدولي ي ذيدولة واحدة ونظامان ، البشأن جزيرة مايوت ، وبالتالي جدد اقتراحه 

مواصلة إدارة جزيرة مايوت القمرية ، بطريقة مشروعة ، وذلك لفترة يتم فرنسا لسمح يفي الوقت 

  . تحديدها على أساس اتفاق مشترك

  

تحت رعاية . ز تقدم كبير في تعزيز المصالحة الوطنية واالستقرار في جزر القمراحرتم إ. 21

، على اتفاق بشأن  2010يونيو  16في  في موروني ،الملغاشية االتحاد االفريقي ، وقعت األحزاب 

على األزمة الناجمة عن تنفيذ االصالحات إدارة الفترة االنتقالية ، األمر الذي ساعد في التغلب 

، بناء على  2009مايو  17 فيالمؤسسية بموجب الدستور الجديد لالتحاد ، الذي اعتمده االستفتاء 

يتضمن . 2010مايو  26في مدة واليته كان من المقرر أن تنتهي الذي مبادرة من الرئيس سامبي ، 

إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، الذي يجب أن  تؤديالتي العملية االنتخابية  اتمامهذا االتفاق 

، وفقا لمبدأ الرئاسة الدورية  2011أصال من جزيرة موهيلي ، في موعد أقصاه منتصف يناير  يكون

  . المنصوص عليها في دستور االتحاد جزر القمر

  

والتي ة الدولية ف مرضية لبعثة المراقب، وفقا لهذا االتفاق ، في ظل ظرو 2010نوفمبر  7يوم . 22
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في جزيرة موهيلي المتمتعة  التمهيدية لرئاسة االتحاد ، االنتخاباتاجريت التحاد االفريقي تتضمن ا

األطراف تبذل ومن المهم أن . جزر ذاتية الحكمال حكاماألولى من انتخابات بالحكم الذاتي ، والجولة 

خابات الرئاسية على المستوى الوطني في الجولة الثانية من االنت اجراءلضمان ها دوجهالملغاشية كل 

النتخابات التمهيدية ، وكذلك انتخابات ا منالمرشحين الثالثة  التي سوف توضح، 2010ديسمبر  26

  . الحكام في جزر ذاتية الحكم

  

  الصومال  .ب

  

مجموعات المعارضة لم تقلل . للغاية وخطير متقلبالوضع األمني العام في الصومال زال يال . 23

ضد الحكومة االتحادية االنتقالية وسكان  اهجماته منمسلحة بقيادة حركة الشباب وحزب اإلسالم ، ال

على الصعيد السياسي بعض  تالحظ في حين. الصومال وبعثة االتحاد االفريقي في الصومال

هود مقديشو والج فيواصل العمل توال سيما أن المؤسسات االتحادية االنتقالية ، التطورات اإليجابية

 الى تأدوالتي التي تبذلها الحكومة االتحادية االنتقالية للوصول إلى الصوماليين خارج عملية السالم ،

، في أديس أبابا ، ال تزال العملية  2010مارس  15، يوم الجماعةوتوقيع اتفاق مع أهل السنة 

قللت . ة االنتقاليةللطعن بسبب خالفات متكررة ومتقطعة داخل المؤسسات االتحادي تتعرضالسياسية 

بشكل خطير من قدرتها على  تتماسك داخل المؤسسات االتحادية االنتقالية وقوضهذه الحالة من ال

قرر  ولهذا السبب. التنفيذ الفعال اللتزاماتها بموجب الميثاق االتحادي االنتقالي وعملية جيبوتي للسالم

 ك الحين حلومنذ ذل. 2010سبتمبر  21، في رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد شارماركي االستقالة 

البرلمان ولم يصادق . 2010نوفمبر  12محمد الذي شكل الحكومة الجديدة يوم عبد اهللا محله محمد 

المؤسسات االتحادية تمارس وإزاء هذه الخلفية ، ال بد أن . هذه الحكومةعلى االتحادي االنتقالي بعد 

  .المطلوب لمواجهة التحديات المطروحةوحدة الهدف وتعمل على  االنتقالية القيادة

  

جهودها من أجل النشر الكامل لبعثة  مفوضيةشيا مع إعالن وخطة عمل طرابلس ، كثفت الاتم. 24

إلى قد ارتفع قوام بعثة االتحاد األفريقي  ان شير إلىويسرني أن ا. في الصومال االتحاد األفريقي

اآلن قوام عنصر الشرطة في بعثة يقدر . ندامن أوغ 5ومن بوروندي  4:  ألوية 9ضم  ي،  8000

  في الصومال بعثة االتحاد األفريقيقوات عززت  وعلى ارض الميدان،. 50 ب االتحاد األفريقي

لسكان محددا ل اإنساني ادعمفيه دم الوقت الذي تقفي مقديشو ، في  االمناطق الخاضعة لسيطرته تووسع
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التحاد األفريقي وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي ، بعثة اتواصل وعالوة على ذلك ،  .المدنيين

قوات  تشكيلعادة إلتحادية االنتقالية ، تقديم المساعدة في ألولويات التي حددتها الحكومة اإلل ادعم

  . من الصوماليةاأل

  

وقوام بعثة االتحاد  تفويضالمجلس استعراض المؤتمر من  ، طلب طرابلسعمل في خطة . 25

 15 في. االنتقاليةاالتحادية من تقديم المزيد من المساعدة للحكومة  ا، لتمكينه ومالفي الص األفريقي

المجلس قوام  اعتمد. 2010يوليو لاد غلقرارات االتحاد االفريقي واالي ، ونتيجة لمتابعة 2010أكتوبر 

شرطة ، فضال عن تعزيز ال 20000 المقدرة ب في الصومال لبعثة االتحاد األفريقي القوة الجديدة

 هو دعم عملية السالم والمصالحةمن ذلك والهدف . والعنصر المدني على النحو المقترح في تقريري

أفضل ، بما في ذلك تحقيق المهام االنتقالية المتبقية وتحسين الوضع األمني لتمكين  على نحو

حكومية فعالة ،  إنشاء مؤسسات علىوالمساعدة  االمؤسسات االتحادية االنتقالية االضطالع بمسؤولياته

  .وتسهيل بناء السالم واالنتعاش والجهود اإلنسانية

  

اتخاذ القرارات لالمم المتحدة الى مجلس األمن  السلم واألمن لإلتحاد االفريقي ودعا مجلس. 26

، من خالل التصديق صون السلم واألمن الدوليين فيشيا مع مسؤوليته الرئيسية اتم منه ،المطلوبة 

في الصومال و اجازة بعثة االتحاد األفريقي المأذون بها لوالقوة الجديدة ليات المنقح مفهوم العمعلى 

دعا المجلس كذلك . المقررة للبعثة ، الممولة من خالل مساهمات االمم المتحدة الدعم وتعزيز الحزمة 

مجلس األمن لفرض حصار بحري ومنطقة حظر للطيران فوق الصومال لمنع دخول العناصر 

تحمل شحنات األسلحة والذخيرة إلى الجماعات التي الرحالت الجوية و وكذلك ة إلى البالد ، األجنبي

المسلحة داخل الصومال ، وضمان فعالية تنفيذ عقوبات ضد كل اولئك الذين يعرقلون عملية السالم 

 حتى. نشر عملية لحفظ السالم لالمم المتحدة في الصومالب ؤكد من جديد التزامهأن يوالمصالحة ، و

على الطلب الذي تقدم به االتحاد  لألمم المتحدةمجلس االمن يرد   لموقت صيغة هذا التقرير ، 

التأكيد أن الوقت ليس في صالحنا ، وأي مزيد من التأخير في تقديم األمم المتحدة يجدر و. االفريقي

وضع وتقويض آفاق سيزيد من تعقيد الفي الصومال الدعم المطلوب لتعزيز بعثة االتحاد األفريقي 

ن بقوة للعب الدور المتوقع المجلس مجلس األميحث ومن المهم أن . السالم والمصالحة في الصومال

 23 ،في أديس أبابا  تعقد التياالستثنائية  16الدورة االيغاد  في حكومة وأعرب رؤساء دول . منه
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لتحمل مسؤولياته  لالمم المتحدة مجلس االمن الى اقوي انداء هواووجالبالغ  همقلق عن،  2010نوفمبر 

  . في هذا الصدد

 تقديم الجنود والعناصر االخرى المطلوبهضرورة بالنسبة للدول األعضاء ومن المهم ايضا ال. 27

ما  عتباروان تأخذ  في اال,المأذون به ، القوام  الجديد  صل إلىلت في الصومال لبعثة االتحاد األفريقي

ما يكفي من القوات والمراقبين لالنتشار السريع عندما توفير ضمان ل"... في طرابلس به  تعهدت 

كد نؤ وإذ. مالية الالزمةاللوجستية وا، فضال عن المساهمة في تعبئة الموارد "وحيثما كانت مطلوبة 

ال  الى ما تحماليالواضح أن هذين البلدين ال يمكن أن  فإنه منمجددا تقديرنا لبوروندي وأوغندا ، 

تحمل عبء لأخرى أعضاء ول د تتقدمأن  الضروريومن . ة و في الواقع مسؤولية قارينهاية ما ه

  . في الصومال ةفريقياألالمسؤولية الجماعية 

  

رصد الجهود المبذولة من أجل مكافحة المفوضية وخالل الفترة قيد االستعراض ، واصلت . 28

فاعلها مع جميع الشركاء الدوليين ، في ت. قبالة سواحل الصومالوالقرصنة والسطو المسلح في البحر 

،  2009أغسطس  31 ل عمل طرابلسخطة  فياالنتباه إلى األحكام ذات الصلة  المفوضيةوجهت 

  . آفة القرصنةحيال نهج شامل م بتعزيزعلى ضرورة قيام المجتمع الدولي  ةمشدد

  

  السودان  .ت

  

. ن دارفور واتفاق السالم الشاملشمل كال ميم تقرير منفصل عن الوضع في السودان يقدتم ت. 29

كما . 2010ابريل في شهر  انتخابات سلمية  تنظيموكان أحد أهم األحداث في الفترة قيد االستعراض 

تقرير المصير حول ستفتاء بإذروتها تبلغ  يدرك المجلس ، فإن عملية تنفيذ اتفاق السالم الشامل 

على ، وافق البرلمان السوداني  2010يونيو في . 2010يناير  9مزمع عقده في الجنوب السودان ل

بدأت لجنة استفتاء لجنوب السودان  بعد الصعوبات األولية ،. تعيين لجنة استفتاء لجنوب السودان

 من بين ، تتضمنهناك عددا من القضايا العالقة في عملية تنفيذ اتفاق السالم الشامل ومع ذلك، . عملها

النيل واليتي ين الشمال والجنوب ، والمشاورات الشعبية في ، مسألة أبيي والحدود ب اخرى أمور

  .األزرق وجنوب كردفان ، والترتيبات األمنية

   

قعت في ميكيلي ، في يونيو التي وتفاهم ال، وتنفيذا لمذكرة  2010نوفمبر  15إلى  07من . 30
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فريقي الرفيع فريق االتحاد االاألطراف في اتفاق السالم الشامل ، تحت رعاية  ت، اجتمع 2010

، للتفاوض بشأن القضايا العالقة في تنفيذ اتفاق السالم الشامل المستوى المكلف بالتنفيذ في السودان 

إطار عمل "اتفقوا على وثيقة أساسية بعنوان ،  2010نوفمبر  13في . االستفتاءوترتيبات ما بعد 

مستقبل العالقات بين الشمال وجنوب لتسوية المسائل المعلقة المتصلة بتنفيذ اتفاق السالم الشامل و

اتفقت األطراف على أن المفاوضات بشأن مستقبل أبيي سوف تستمر على مستوى ". السودان

  .فريق االتحاد االفريقي الرفيع المستوى المكلف بالتنفيذ في السودان، بمشاركة  ينالسياسي المسؤولين
  
  
  
  
 

وقوع عدد من الحوادث التي أدت إلى حيث  ،ثير القلقيزال يالوضع األمني في دارفور ال . 31

مفاوضات السالم حول دارفور التي أجريت تحت . نزوح جديدةحالة خسارة كبيرة في األرواح و

المتحدة ، ال تزال تواجه  واألممرعاية دولة قطر ، عن طريق الوساطة المشتركة لالتحاد االفريقي 

االتحاد االفريقي  كل منلمنتدى السودان االستشاري ، برئاسة وفي الجلسة الثانية . ديات خطيرةتح

، اتفق على أن مفاوضات الدوحة  2010نوفمبر  6المتحدة والذي عقد في أديس أبابا في  واألمم

، وفقا للجدول الزمني المتفق  2010في موعد أقصاه ديسمبر  تنجزوثيقة ختامية تخرج ينبغي أن 

 التيلعملية السياسية  في دارفور ، االدوحة نقطة االنطالق لبدء  ثيقةوستكون . عليه من قبل األطراف

فريق االتحاد االفريقي من المقرر أن تجري في دارفور، في منتصف شهر ديسمبر تحت رعاية 

في دار  المختلطة المتحدة و االتحاد االفريقي  األممبعثة و الرفيع المستوى المكلف بالتنفيذ في السودان

لعملية السياسية في دارفور اوضع جدول أعمال بهذا االجتماع قوم وسي. كة مع دولة قطروبالشرافور 

، بهدف إبرام  2011دارفور الذي سيعقد في أوائل عام  دافور، والتي سوف تؤدي إلى عقد مؤتمر 

الوساطة المشتركة  حول السودان ستقوم ألتشاوريالمنتدى ومتابعة الجتماع . تسوية سياسية شاملة

سلسلة من المشاورات مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في السودان ، من أجل  بإجراءبا قري

الوعي  حفيزالمجتمع المدني بشأن القضايا العالقة في المفاوضات ، فضال عن تطلب مساهمات من 

  . الشعبي وتقديم الدعم لعملية السالم

  

  نهج اإلقليمي مال --  القرن االفريقي ث
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نهج إقليمي لمواجهة تحديات السلم واألمن في منطقة موضع ضرورة ، ونظرا ل في طرابلس. 32

 االتحاد األفريقي ، بالتعاون مع الهيئة الحكومية الدولية بشروع مفوضية القرن األفريقي ، أوصت ال

حول عقد مؤتمر  إلى تؤديواألمم المتحدة وأصحاب المصلحة اآلخرين ، في عملية المعنية بالتنمية 

من من جانبها ، طلبت الدورة الخاصة . التنمية في منطقة القرن األفريقيالتعاون واألمن وو لسلما

ذات الصلة، لمقرارات االتحاد االفريقي و الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ، وفقا المفوضية

أجل تعزيز السلم وبالتعاون مع الجهات الدولية المعنية ، مواصلة جهود بناء السلم والمصالحة ، من 

 . اإلفريقيواألمن والتعاون والتنمية في القرن 
  

ودولها المعنية بالتنمية مشاوراتها مع الهيئة الحكومية الدولية كثف المفوضية ، ستالتاليوب. 33

نهج ملامحتوى العملية وكذا من حيث من حيث  قدما،األعضاء من أجل تحديد أفضل السبل للمضي 

 المتحدة،خاصة األمم  األفريقي،جري أيضا مشاورات مع شركاء االتحاد توس. اإلقليمي المقترح

توصيات مفوضية وسوف تقدم ال األساس،على هذا و. واالتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية

  .مفصلة إلى المجلس

  

 العالقات بين تشاد والسودان  .ج
  

وفي . قات بين السودان وتشادحددت خطة عمل طرابلس عددا من الخطوات لتسهيل تطبيع العال. 34

 15 فيتوج بالتوقيع  ذي، وال 2009في أكتوبر  بدأذي الواقع ، فإن تطبيع العالقات بين البلدين ، ال

تطبيع العالقات بين تشاد والسودان ، بشان اتفاق السالم ("، على اتفاق سالم بين البلدين  2010يناير 

مسؤولين فمنذ ذلك الحين أبدى . بطريقة مرضيةاستمر  ،") امن الحدودبشان البروتوكول اإلضافي "و

الرئيس التشادي قام وفي هذا الصدد ، . بينهما اتمتعددة التي عززت العالق حسن نيةمن البلدين لفتات 

جرى محادثات مع أالخرطوم ، حيث  إلى، بزيارة رسمية  2010فبراير  8ايتنو في ادريس ديبي 

أداء مراسم مايو لحضور  26زار الخرطوم مرة أخرى ، في  .نظيره السوداني عمر حسن البشير

بدوره ، زار الرئيس السوداني عمر البشير نجامينا يوم و. لرئيس البشيرمن قبل االيمين الدستورية 

سن ( والصحراء لمجموعة الدول الساحل 12المؤتمر القمة بمناسبة انعقاد ،  2010يوليو  21

  ). صاد
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تأمين : ا السيمالمشاكل التي توتر العالقات بين البلدين ، وبمعالجة مينا تنفيذ اتفاق نجاسمح . 35

عالج . تشاد الىتوغالت الجماعات السياسية العسكرية المتعلقة بالحدود المشتركة والمشكلة المتكررة 

األول من خالل إنشاء قوة المراقبة واألمن  نشغالاالتأمين الحدود المشتركة بشأن البروتوكول 

البلدين  تخذأ،  بخصوص النقطة الثانية. لدورياتها على طول الحدود المشتركة يبدء الفعلالوكة المشتر

. التدابير المناسبة لمنع الجماعات أو الحركات المتمردة من شن أنشطة عدائية من أي من البلدين

جاع لتطبيع وعمر البشير لقرارهم السياسي الش ايتنو دريس ديبيإ ينرئيسالهنئ يأن للمجلس وينبغي 

  .مرة أخرى على المثابرة في طريق الحوار والتشاور همشجعيالعالقات بين بلديهما و

  

 جمهورية أفريقيا الوسطى  .ح
  

رؤساء الدول والحكومات ، فيما يتعلق دعا التحاد األفريقي لخالل الدورة االستثنائية لمؤتمر . 36

توطيد السالم بهدف المتزايد من المجتمع الدولي جمهورية أفريقيا الوسطى، إلى تقديم الدعم المستمر و

وفي هذا السياق ، تجدر اإلشارة إلى أن عددا من الشركاء الثنائيين والمتعددي األطراف . في ذلك البلد

، 2011مارس ويناير في الرئاسية والتشريعية المقررة   نتخاباتاالإجراء من أجل  اوتقني امالي ساهم

االنتخابات للجنة االنتخابية في  اخبيرأوفد أيضا دعما ماليا، وتحاد االفريقي اإل وقدم. بعد عدة تأجيالت

. سهل حسن سير االنتخاباتسيمبكر حلها الو قائمة،ال تزال عددا من المشاكل  ذلك،ومع . المستقلة

وضع آليات من شان وتشمل هذه الصعوبات عدم كفاية التمويل لسير عمل اللجنة االنتخابية المستقلة و

برنامج  ستكمالالبعد االنتخابات ، هناك حاجة إلى تجديد الجهود ف. مان شفافية العمليات االنتخابيةض

نزع السالح والتسريح وإعادة إدماج أفراد الجماعات المسلحة  وتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية 

م،خاصة نظرا الدعم المقدزيادة وفي هذا الصدد، سيتعين على المجتمع الدولي . المستدامة في البالد

االنسحاب الكامل لبعثة األمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد نهاية العام  لتداعيات

  .الجاري

  

  منطقة البحيرات الكبرى .خ
  

  بوروندي  أوال
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، بعثة متعددة  2010فبراير  22إلى  13مفوضية من لخطة عمل طرابلس ، أوفدت التطبيقا . 37

 مفوضية لل قد تسمحتوصيات في المجاالت التي تقديم لتقييم الوضع في بوروندي ، والتخصصات 

. بناء السالم في بوروندينزاع وإعادة اإلعمار لمرحلة ما بعد اللعمليتي الدعم تقديم والدول األعضاء 

مايو  31و  27 انعقد فيللمجلس  الذي  230ال وتوصيات البعثة إلى االجتماع نتائج وقدمت 

وستكون الخطوة التالية هي تنظيم مؤتمر التضامن األفريقي ، وصياغة ، فضال عن تنفيذ . 2010

 .من أجل توطيد السالم في بوروندي نزاعما بعد ال لمرحلة  دعمالبرنامج 
  

التي  النتخابات،اسلسلة من بإجراء أيضا أن الفترة قيد االستعراض تميزت  ظةمالحتجدر الو. 38

 و يونيو، 28ها االنتخابات الرئاسية في تتل المحلية،انتخابات المجالس مايو مع  23بدأت يوم 

التالل أو  انتخاباتو يوليو، 28 فيوانتخاب مجلس الشيوخ  يوليو، 23 فياالنتخابات البرلمانية 

االتحاد االفريقي في هذه العملية االنتخابية ، بما في ذلك من ساهم و. 2010سبتمبر  7جوار في ال

 . االنتخابات المختلفة ، ومنح المساعدة المالية خالل مراقبة
  

 الديمقراطية الكونغو  ثانيا جمهورية
  

دعت خطة عمل طرابلس لتعبئة مزيد من الدعم من الدول األعضاء من أجل إعادة اإلعمار . 39

 ة أرسلت المفوضيذا اإلطار ففي ه. في جمهورية الكونغو الديمقراطية نزاعبعد اللمرحلة ما والتنمية 

وقدمت البعثة . 2010فبراير  13إلى يناير  21هذا البلد ، من إلى  بعثة تقييم متعددة التخصصات 

على تنظيم مؤتمر التضامن مفوضية وتعمل ال. 230 اجتماعه الالمجلس في بحثها توصيات هامة 

فيذ أحكام أيضا الشروع في خطوات لتنسيتم . نزاعما بعد الللمرحلة لدعم ااألفريقي وتنفيذ برنامج 

. االستغالل غير المشروع للموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطيةبشأن خطة عمل طرابلس 

ها األمانة العامة للمؤتمر الدولي المعني تفي القمة التي نظممفوضية الشاركت وفي غضون ذلك ، 

 . بمنطقة البحيرات الكبرى بشأن هذه المسألة
  

اإلشارة إلى أن عمليات القوات  تجدرطرابلس، عمل خرى لخطة فيما يتعلق المكونات األ. 40

القوى الديمقراطية (المسلحة الكونغولية التي تدعمها األمم المتحدة  ضد الجماعات المسلحة األجنبية 
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عدد كبير من عناصر من تحييد لحكومة الكونغولية مكنت ا) لتحرير رواندا وجيش الرب للمقاومة

مزيد من  هيللتستدابير  مفوضيةأدناه ، اتخذت التم إبرازه ذا الصدد ، وكما وفي ه. القوات السلبية

زعزعة الرامية إلى نشطته ضع حد ألجيش الرب للمقاومة وو تحييدلالتنسيق في العمل اإلقليمي 

جمهورية افريقيا االستقرار والفظائع التي ارتكبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان و

، لمناقشة  2010مايو  في الثامن في كينشاسا ، امن جانبها ، عقدت هيئة الحكماء اجتماعهو .الوسطى

في خطة العمل فيما خاص لحكم  اقضية المرأة واألطفال في النزاعات المسلحة ، التي كانت موضوع

في  اباباوأخيرا، نظمت المفوضية في اديس  .الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطيةبيتعلق 

التي لفت انتباه المفوضية من قبل  اجتماعا حول مسألة الرعاة الرحل امبرورو 2010سبتمبر  20

  .االجتماعالمجلس في الوقت المناسب بالتدابير المتخذة لمتابعة نتائج هذا  إحاطةسيتم .حكومة الكونغو

  

وقعت التي  2009 مارس 23تفاقات إوقد واصلت الحكومة الكونغولية الجهود المبذولة لتنفيذ . 41

في  اهذه العملية من خالل مكتب االتصال التابع لهمفوضية التدعم . المسلحةالكونغولية مع الجماعات 

تجديد بشان ي المشاورات التي بدأت كل مكثف فكما أنها تشارك بش. جمهورية الكونغو الديمقراطية

 إلعتمادمت به الحكومة الكونغولية ، في سياق الطلب الذي تقدالمتحدة في الكونغو األممتفويض بعثة 

نص على سحب البعثة ، ي قررام، اعتمد مجلس األمن  2010مايو  28في . خطة النسحاب البعثة

 1اعتبارا من ) MONUSCO(ستقرار في الكونغو اإلإلحالل وتغيير اسمها إلى بعثة األمم المتحدة 
 . تفويضها، وإعادة تحديد  2010يوليو 

  

لمرحلة ما ورية الكونغو الديمقراطية تقدما ملحوظا في توطيد السالم واالنتعاش وقد أحرزت جمه. 42

ومن . هي ذات أهمية خاصة 2011فإن االنتخابات العامة المقررة في  السياق،وفي هذا . عنزابعد ال

 . الضروري أن يواصل المجتمع الدولي دعم الجهود الجارية
  

 جيش الرب للمقاومة  ثالثا 
  

، ةالعسكري ذلك الجهودة عمل طرابلس على ضرورة مضاعفة الجهود ، بما في وأكدت خط. 43

 بشأن اجتماعا وزاريا تشاوريا مفوضية هذا الحكم ، عقدت ال و بموجب. جيش الرب للمقاومة تحييدل

.  2010أكتوبر  14و  13، في جمهورية افريقيا الوسطى أنشطة جيش الرب للمقاومة في بانغي ، 
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جمهورية لجمهورية أفريقيا الوسطى والوزراء المسؤولين عن الدفاع واألمن  اع شارك في االجتمو

مم المتحدة والشركاء الكونغو الديمقراطية وأوغندا والسودان ، بما في ذلك حكومة جنوب السودان واأل

إنشاء  بحث، بما في ذلك إنشاء مركز العمليات المشتركة وتدابيراتخذ المؤتمر عددا من ال. اآلخرين

  ومن المقرر عقد اجتماع لرؤساء . لواء مشترك لتعقب جيش الرب للمقاومة إلنهاء أنشطته اإلجرامية

  

. توصيات االجتماعبأديس أبابا لمتابعة ديسمبر  5في لبلدان المعنية لاألركان ورؤساء األجهزة األمنية 

 عزيزلمقاومة لتجيش الرب لبمسائل تعيين مبعوث خاص  نوي، أوبناءا على نتائج اجتماع بانغي

في والشروع مشاركة ودعم المجتمع الدولي والمشاركة التعاون بين البلدان االفريقية المعنية وتسهيل 

 . بعثات سالم أخرى ذات الصلة
  

 ديفوار  كوت .د
  

 ، مع 2010أكتوبر  31في  ةرئيسي رحلة مإلى وصلت عملية إنهاء األزمة في كوت ديفوار . 44

من االنتخابات الرئاسية التي جرت في ظروف جيدة من الشفافية واألمن وبنسبة الجولة األولى تنظيم 

مؤقتة التي أعلنتها اللجنة االنتخابية النتائج ال أسفرت). ٪ 80أكثر من (مشاركة كبيرة من السكان 

على ساحة ساحل العاج الثالثة الجهات السياسية الرئيسية على ترتيب  2010نوفمبر  3 المستقلة في

رئيس حزب تجمع (٪ ، الحسن واتارا  38،04 ب) الرئيس المنتهية واليته(لوران غباغبو : الي التك

. ٪ 25،24 ب) RDA - PDCI حزب رئيس(٪ ، وهنري كونان بيدي  32،07 ب )الجمهوريين

الجولة تحديد تاريخ تم . األصوات٪ من  5أقل من سويا على  يناآلخر 11ن ال والمرشحتحصل 

 . األولى، بين المرشحين الرئيسيين في الجولة  2010بر نوفم 28الثانية ل
  

، في سياق تنفيذ اتفاق ادت خاصة روح الحوار والتشاور التي  بفضل هذا التقدم  إحرازقد تم و. 45

من قبل ، قائمة الناخبين النهائية  2010سبتمبر  6، في اإلجماع واغادوغو السياسي ، إلى اعتماد ب

الرئيس وقع وفقا ألحكام اتفاق واغادوغو السياسي ، وأخرى ، جهة من و. ائمأعضاء إطار التشاور الد

سجلين يجيز إصدار بطاقات الهوية الوطنية للم ارئاسي ا، مرسوم2010سبتمبر  9لوران غباغبو ، في 

به مختلف مكونات  تضطلعاالدور الهام الذي  إلى كما تجدر اإلشارة. على قائمة الناخبين النهائية
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الرئيس بليز كومباوري  ومساهمة عدد من الشركاء اآلخرين ، إلى وساطة في كوت ديفوار والمجتمع 

 . بما في ذلك األمم المتحدة
  

 ليبيريا وسيراليون  .ذ
  

  إعادة اإلعمار لمرحلة ما بعد إحراز تقدم مستمر نحو بناء السالم وفي واصلت ليبريا وسيراليون . 46

عزيز المؤسسات الوطنية واالنتعاش االجتماعي واالقتصادي ، مع التركيز على كل من ت نزاعال

االنتخابات العامة في إلسراع إجراء وعالوة على ذلك ، تجري اآلن االستعدادات في ليبيريا . والتنمية

بكامله على ضرورة استمرار تقديم الدعم من أفريقيا والمجتمع الدولي االلحاح  يجدرو. العام المقبل

خالل السنوات القليلة  تحققتلتي المتميزة انجازات إلتوطيد اعلى سيراليون لمساعدة ليبيريا و

  . الماضية

  

 غينيا بيساو  .ر
  

غينيا بيساو ، من بينها ، االنتشار بشأن قرارات ماالستثنائية عددا من الطرابلس الدورة اتخذت . 47

من اجل  ان غرب افريقيا بلدعة االقتصادية لوجممالسريع لبعثة مشتركة من االتحاد االفريقي وال

االغتياالت السياسية التي ارتكبت في البالد في  بشانإجراء تحقيق يتمتع بالمصداقية و االستقرار إحالل

 جهودها لدعم عملية مفوضيةقرارات ، كثفت المذه الوفقا لهو. ، وتنفيذ إصالح قطاع األمن 2009

التحاد االفريقي رت بعثة تقييم مشتركة لزا ،في هذا الصدد و. االستقرار في غينيا بيساو إحالل

. 2009نوفمبر  10إلى أكتوبر  30من غينيا بيساو  إلىلبلدان غرب إفريقيا  االقتصاديةوالمجموعة 

مكتب قامت المفوضية بتفعيل االستقرار ، احالل وباإلضافة إلى ذلك ، وتحسبا لنشر الحق لبعثة 

رأسه الممثل الخاص األستاذ سيباستياو دا سيلفا تي يذال تصال لالتحاد االفريقي في غينيا بيساوالا

  .نغوالألوزير العالقات الخارجية لنائب السابق ال،ايساتا

  

، العديد من المبادرات لتعزيز  2010أكتوبر  4توليه منصبه في  فورممثلي الخاص ، اتخذ . 48

، ماالم باكاي سانها  ن العالقات بين رئيس الجمهوريةيالتماسك على رأس جهاز الدولة ، مع تحس

 إحالل لنشر بعثة الالزمة نيور ، وتهيئة الظروف السياسية يورئيس الوزراء كارلوس غوميز ج
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غينيا بيساو  مقترحات برلمان وعالوة على ذلك ، قبل . االستقرار ، واإلسراع في إصالح قطاع األمن

جرم حيازة ونقل ومعالجة لذي ياتشريع الاعتماد الى ، من ناحية ،  رميتالتي االتحاد االفريقي 

وأخيرا ، . الحقيقة والمصالحة مفوضيةإن إنشاء إلى المخدرات واالتجار بها ، ومن ناحية أخرى ، 

 اغتياالتبشان على إجراء تحقيقات جنائية ها المجدد السلطات القضائية في غينيا بيساو عزم بدتأ

 تبذلها ساو على مواصلة الجهود التي سلطات غينيا بيتشجيع المجلس  ودوي. 2009مارس ويونيو 

 . حتى اآلن
  

 الصحراء الغربية .ز
  

للجهود  معمل طرابلس ، أعرب رؤساء دول وحكومات االتحاد االفريقي عن تأييدهفي خطة . 49

. ذات الصلة قرارات مجلس األمن الجارية في األمم المتحدة من أجل التغلب على المأزق الحالي و

ختار يأن من إلى تكثيف الجهود الرامية إلى إجراء استفتاء لتمكين شعب اإلقليم  دعوااية ، ولهذه الغ

 . بين خيار االستقالل واالندماج في المملكة المغربية
  

لصحراء الغربية ، السفير ا أنبش ألمم المتحدة ل الشخصيمبعوث ال خالل العام الماضي، واصل. 50

، التي أقرها مجلس األمن في " غير الرسمية"ات كريستوفر روس ، جهوده من خالل آلية المحادث

تأمين تمكن من في المنطقة و يةالتشاور 4الـ جولته في السفير روس مؤخرا شرع . 1871قراره 

اتفاق بين الطرفين، والمملكة المغربية وجبهة البوليساريو والبلدان المجاورة ، الجزائر وموريتانيا ، 

وتهدف هذه المحادثات غير . 2010يويورك ، في نوفمبر في ن" غير رسمي"لعقد اجتماع ثالث 

المحادثات غير الرسمية الثالثة في  عقدت. من محادثات مانهاست 5الرسمية لتمهيد الطريق للجولة 

الشروط المسبقة التي تقدم بسبب   أي إحرازلم يتم ، ولكن  2010نوفمبر  9و  8نيويورك في 

اقتراح جبهة  و رفضالذاتي األساس الوحيد للنقاش،  الحكم بحيث يكون مقترحهالمغرب وضعها 

واتفقت األطراف على مواصلة محادثات . كذلك  تضمن خيار االستقاللذي يالالبوليساريو االستفتاء 

زار  سبتمبر،في . غير رسمية ، وعقد اجتماعات في هذا الصدد في ديسمبر أو مطلع العام المقبل

االتحاد  مفوضيةلصحراء الغربية أديس أبابا إلجراء مشاورات مع بشأن ا الممثل الخاص لألمم المتحدة

  . هذه المسألةب تتعلقاألفريقي 
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، نتيجة  2010نوفمبر  8، الصحراء الغربية ، في في العيونكشفت األحداث المأساوية . 51  

ط تسليالى ، للصحراويين في ضواحي المدينة القوات المغربية ضد معسكر السلميللهجوم من قبل 

بما يتفق مع موقف االتحاد االفريقي ومجلس للنزاع بذل جهود مجددة إليجاد حل للضوء على الحاجة ا

  . تقرير المصير لشعب الصحراء الغربيةتوفر خيار ذات الصلة والتي  مؤتمر االتحاداألمن وقرارات 

  

  

 لحكومة ل ةدستوريالتغييرات غير ال. رابعا
  

 جمهورية غينيا ) أ(
  

لبلدان غرب  االقتصاديةموعة جماالتحاد األفريقي والاصل ع خطة عمل طرابلس وتمشيا م. 52

، التي يشارك في رئاستها كل من االتصال الدولي المعني بغينيا  فريق، من خالل  )االكواس(افريقيا 

ح وحسن سير انجالسلطة ب نتقالالتسهيل  ماجهوده،  االكواس مفوضيةغينيا ورئيس لمبعوثي الخاص 

بليز كومباوري رئيس بوركينا فاسو وسيط في األزمة الغينية، الثيق مع الوتنسيق الب وذلك ابات،االنتخ

 المرشحينفان هذا اإلطار  في. الخاص لغرب أفريقيا امن خالل ممثله، وبدعم من األمم المتحدة 

ندي وقعا على وهما سيلو دالين ديالو والفا ك  2010 يوليو 4المنعقد في  األولاللذين برزا في الدور 

في وقت الحق ، . ، تحت رعاية الرئيس بليز كومباوريواغادوغوب 2010سبتمبر  3ذكرة تفاهم في م

 المنعقد 17، في جلسته الخاصة بغينياالدولية  االتصالمجموعة ات التي بدارت بها بعد التشاور

من بالعمل  اامهمالتز جددا فيهمشترك اإلعالن على ن االمرشحوقعا ،  2010نوفمبر  5كوناكري ب

  . وفقا لمذكرة تفاهم واغادوغو اإلقليمو سليمة عبر ربوع انتخابات حرة وديمقراطية  اجل

  

الجولة الثانية نقطة حاسمة بإجراء وصلت عملية استعادة النظام الدستوري في غينيا إلى . 53

لنتائج التي أعلنتها وفقا ل. عدة مرات لهاتأجيتم  أنبعد ، 2010نوفمبر  7النتخابات الرئاسية في ل

مقابل  األصوات٪ من  52،52 بـاللجنة االنتخابية الوطنية المستقلة المؤقت، انتخب ألفا كوندي 

شكاوى لدى المحكمة العليا ، التي لديها الكفاءة لتبدي  وقدم هذه األخير. ٪ لسيلو دالين ديالو 47،48
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وقوات  الخاسرمرشح ل المؤيدينكات بين بعض ااشتب إلنهاء. رأيها بشأن المسألة في األحكام القانونية

  . البالدحالة الطوارئ في جميع أنحاء  ،2010نوفمبر  17، رئيس االنتقاليال أعلن ،األمن
 

يبرهن السياسيين الفاعلين في غينيا على شعور عال أن  األحداثأنه من المهم جدا في ضوء هذه  .54

لتحديات الكثيرة ا مواجهةالوطنية لتمكين البالد من ويجب عليهم العمل لتعزيز الوحدة . بالمسؤولية

شاقة التي تواجهها، بما في ذلك ضمان االنتعاش االقتصادي وتعميق العملية الديمقراطية على أساس و

 هباعتبار جرييجب النظر إلى التصويت الذي ا .استخالصها من الفترة االنتقاليةمن الدروس التي تم 

  . مصدرا للصراع بين األشقاء صفهفرصة واعدة لغينيا وليس بو

 النيجر ) ب(
  

تصاعد التوتر في النيجر ، وذلك نتيجة لقرار بسياق يتسم  الخاصة في عقدت الدورة طرابلس. 55

 يالنيجر أحكام القانونألساس الرئيس مامادو تانجا إلعادة النظر في دستور البالد ، مما يشكل انتهاكا 

، بدعم من االتحاد  االكواسلم تسفر جهود الوساطة التي بدأتها . ساالكوا تجاه النيجر بالتزامات و

وعلى هذه . حكومة النيجر مشروع االتفاق المقدم إليهاحيث رفضت االفريقي عن النتيجة المتوقعة ، 

،  2010فبراير  18طاح حكومة الرئيس مامادو تانجا يوم بإالقوات المسلحة في النيجر  قامتالخلفية 

  وفقا للصكوك ذات الصلة ، التي تدين بانتظام. س األعلى إلعادة إرساء الديمقراطيةالمجل توانشاء

  . االستيالء على السلطة بالقوةبالتغييرات غير الدستورية للحكومة ، ندد االتحاد االفريقي 

      

،  2010مارس  11في . الدستوريومنذ ذلك الحين تم إحراز تقدم كبير نحو استعادة النظام . 56

بعدم يقضي ، مرسوما  المجلس األعلى إلعادة إرساء الديمقراطيةسالو دجيبو ، رئيس  الجنرال وقع

 السياق  ،نفس  وفي. حكومة انتقالية في االنتخابات الرئاسيةالوالمجلس أعضاء هذا وترشيح نفسه 

ولية مسؤالذي كلف ب،  المجلس االستشاري الوطني  2010أبريل  7 الواقع في األمرانشاءت سلطات 

بنجاح استفتاء على  عقد. جلس برنامجا انتقاليا لمدة عاموقد أنشأ هذا الم. يةاالنتقال المرحلةتنظيم 

قد . 2011يناير  31تجرى االنتخابات الرئاسية في  أنومن المقرر . 2010أكتوبر  31الدستور في 

، لدجيبو سالو نيرالالج العميق لشعب النيجر ، وكذلك مجلس في أن تعرب مجددا عن تقديرهيرغب ال

قد يرغب المجلس أيضا في . النظام الدستوري إلىعلى التزامه بالجدول الزمني المتفق عليه للعودة 

إلى وضع المصلحة العليا  يةاالنتقال المرحلةحث األحزاب السياسية وجميع الجهات الفاعلة المعنية في 
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الوقت المناسب في  النظام الدستوريودة علنيجر فوق االعتبارات الحزبية وغيرها ، من أجل تسهيل ل

  . لعملية

  

 مدغشقر ) ج(
  

تغيير غير وقع الولم يحرز أي تقدم حقيقي في عملية إيجاد حل توافقي لالزمة في مدغشقر منذ . 57

 2009أغسطس  6مابوتو اتفاقية  رفضت سلطات األمر الواقع . 2009مارس  17فيدستوري ال

يؤدي إلى استعادة النظام أن ، التي من شأن تنفيذها 2010نوفمبر  6 في ضافياإلأديس أبابا  اتفاقو

نهج من جانب واحد ،  ذلك الحين في منذ واشرع. توافقيةالنتقالية اللمرحلة اا في نهاية الدستوري

انتخابات  يتبعهينبغي أن  ذي، ال 2010نوفمبر  17إجراء استفتاء دستوري ، في يتميز بشكل خاص ب

جرت . 2011مايو  4خابات الرئاسية في ، والجولة األولى من االنت 2011ارس م 16 فيبرلمانية 

في البلد عدم االستقرار حالة يتضح وبالتالي  الجديد،الدستور  نقالب في اليوم االستفتاء علىمحاولة ا

 .إعادة النظام الدستوريتوافق في اآلراء بشأن عملية وعدم وجود 
  

 )لسادكا( اإلنمائية للجنوب األفريقيللمجموعة الحقيقي  الوضع في مدغشقر التحدييشكل . 58

وينبغي عدم ادخار أي جهد لضمان أن هذا التحدي . واالتحاد االفريقي ، وكذلك المجتمع الدولي بأسره

وفي هذا  المهم،فمن . ، من خالل حل توافقيوكسر الجمود الحالي يتم مواجهتهالذي تشكله األزمة 

بات لعقواتنفيذ من أجل  األفريقي،كاء االتحاد وبوجه خاص شر الدولي،تمع مواصلة حشد المج السياق،

 . 2010فبراير ومارس  شهروفق ما قرره المجلس في 
  

 مالحظات . رابعا
  

ويمثل عقد الدورة االستثنائية واعتماد إعالن طرابلس وخطة العمل نقطة تحول في الجهود . 59

 قدم المناسبة،وفي تلك . ات القائمة وتعزيز السالم المستدامالشاملة لقارتنا لمعالجة الصراعات واألزم

معالجة آفة النزاعات والعنف بشكل تصميمهم على وذلك ب األهميةبالغ رؤساء الدول والحكومات تعهد 

ينبغي لذى ،  كبيرةوقد أثار هذا التعهد توقعات . التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد وبالخطواتنهائي 
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أفريقيا خالية من ان تكون هد لضمان تلبية هذه التوقعات والوفاء بوعدنا المشتركة ال يدخر أي جأن 

 .نزاعاتال
  

على مدى األشهر  التاريخية،قد تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ هذه الوثائق  أنه فيه،مما ال شك . 60

فعيل مختلف لقد سجلنا مكاسب كبيرة في تعزيز اإلطار المعياري لدينا ، ت. الخمسة عشر الماضية

القائمة وتوطيد السالم حيث النزاعات معالجة  هو ، واألهم ،  الهيكل األفريقي للسالم واألمنعناصر 

، األحيانالخفي في معظم  الحاسم، العملنفسه ، تكثف مشاركتنا في كل من  تم تحقيقه ، وفي الوقت

معالجة األسباب الكامنة وراء على منع وقوع الصراعات في المقام األول ، والجهود الطويلة األمد ل

اليوم العبا رئيسيا في صبح وقد أثبت االتحاد االفريقي الديناميكية والقيادة ، و. العنف والنزاعات

  . والحفاظ على السالم في القارةالنزاعات الجهود الشاملة الرامية إلى إنهاء 

  

    ناك عدد من وثائق وه. طريق طويل لتحقيق الوعود التي قطعت في طرابلسال، مع ذلك. 61

في حين أن  األعضاء،االتحاد اإلفريقي الحاسمة ال يزال يتعين التصديق عليها من قبل معظم دولنا 

لديمقراطية اوأهم هذه العناصر هو ميثاق . زال متفاوتة البها مستوى تنفيذ واالمتثال، وااللتزامات 

الرامية إلى ترسيخ الديمقراطية وتعزيز أمر حاسم جدا في الجهود  الذي يعد الحكم،وواالنتخابات 

 خرجتحقيقة مؤلمة في مناطق مختلفة من القارة ، في حين أن عددا من البلدان التي النزاع . الحكم

لتعامل مع التهديدات التي ا عليناوباإلضافة إلى ذلك ، . من العنف ال تزال في حالة من الهشاشة

ألسلحة الصغيرة و الخفيفة ، والقرصنة لغير المشروع وتهريب المخدرات، وانتشار  اإلرهابيشكلها 

واآلفات األخرى المرتبطة بها ، مثل الصيد غير المشروع وإلقاء النفايات السامة ، والتحديات الناشئة 

لم يتم بعد  الهيكل األفريقي للسالم واألمنتفعيل . على المدى الطويل من تغير المناخ والفقر الدائم

 . ناوأمنسالمنا  اجندةعلى الدعم الخارجي من أجل تنفيذ معتمدين ال نزال  ، ونحنمنهاالنتهاء 
  

نحن بحاجة : الطريق إلى األمام واضح . ستمرار الجهودتأكيد الحاجة اليجب  الخلفية،وإزاء هذه . 62

علية ؛ اتسريع التوقيع والتصديق على وثائق االتحاد اإلفريقي ذات الصلة وضمان تنفيذها بف إلى

، وتحسين التنسيق بين مختلف مكوناته  لهيكل األفريقي للسالم واألمنلاع في تفعيل الكامل اإلسر

أكثر  لهيكل االفريقيعموديا وأفقيا، وتعزيز االستدامة من الناحية المالية والموارد البشرية وجعل ا

 النزاعاتوب تماسكا، والتعامل بشكل حاسم مع النزاعات المتبقية، مع تكثيف جهودنا من أجل منع نش
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العرق كلما بذلنا المزيد من  '"شمي بانديت ، الدبلوماسي الهندي فيجايا الك قال وبناء السالم، ألنه كما

 . 'حرب الأقل في  كلما نزفناالسالم ، من اجل 
  

السالم  اجندةنفس القدر من األهمية إلى زيادة تعبئة الموارد من داخل القارة لدعم تنفيذ نحتاج ب. 63

 ال يمكن. اكون مرغوبا فيهتومن الواضح أن الحالة الراهنة هي أبعد من أن . لالتحاد االفريقي واألمن

من الموارد المطلوبة  األكبرجزء يكون التكون مضمونة عندما أن قيادة االتحاد االفريقي وملكية ل

توفير فقط  ليس. يأتي من خارج أفريقيا نزاعلتحقيق الهدف المتمثل في تحرير قارتنا من ويالت ال

فتقرون إلى المرونة والقدرة على التنبؤ الالزمة لدعم جهودنا تأيضا  االموارد غير كافي، لكنه

نستمر في دعوة شركائنا  أنيجب  إننافي حين . بروزهاواالستجابة في الوقت المناسب لحاالت فور 

 كثيرالنقوم بفعل لينا أن السالم ، يجب ع ء جهودتجزت حتى التقديم الدعم للجهود التي نبذلها ،  الى

تأثير بعيد المدى على  المسألة سيكون له بخوص هذهعدم التصرف بسرعة وحزم ان . التمويلبشأن 

رائد في تعزيز السلم واألمن في الاستدامة اإلنجازات التي تحققت ومصداقية تصميمنا على القيام بدور 

  . ذا الصدد إجراءات ملموسةالتعهدات العديدة التي بذلت في هتتبع  أنيجب . القارة

  

التزام القادة اهمية رغم ، ديد على أن السعي لتحقيق السالموأخيرا، ال أستطيع أن أختتم دون التش. 64

يجب أن يبنى بل . يكون فقط حكرا على الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية أن اليجب السياسيين ،

في الواقع ،  .ن والمجتمع المدني والقطاع الخاصيي، من خالل جهود النساء والرجال العاداالسفلمن 

أرحب بالجهود . في تحقيق السالم، ونحن نقف جميعا لالستفادة من تحقيق السالم ةجميعا مسؤولي علينا

في السعي لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في  قةاراألف األشخاصوالتي تبذلها منظمات المجتمع المدني 

  .المثابرة في جهودهمالمزيد من حثهم على واوما بعده ،  2010في عام السالم في أفريقيا  احالل

   :المرفقات 

  في أفريقيا وتعزيز السالم المستدام  نزاعاتلقضاء على البشأن ا إعالن طرابلس .أوال

  عمل طرابلسخطة . ثانيا
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