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 النزاعات حل في األفريقي واألمن السلم مجلس دور
 أفريقية في وتسويتها

  

  إعداد طالب الدكتوراه
 أحطيبة علي هيبة محمد

  إشراف األستاذ الدكتور
  ناصوري أحمد

  مشاركة األستاذ الدكتور  
  حسون محمد

  الدولية العالقات قسم
  السياسية العلوم كلية

  دمشق جامعة
  

  الملخص
سة موضوع دور مجلس السلم واألمن األفريقي في حل النزاعـات وتـسويتها فـي         هذه الدرا  تتناول
 أفريقية، وتقوم هذه الدراسة     ارةألهمية التي تمثله قضية السلم واألمن في ق       اإلى  وذلك نظراً    ،ةأفريقي

 في تمويله ودعمه فنياً ولوجيستياً على جهات من قيأنه كلما اعتمد مجلس السلم األفري    :على فرضية 
كالدول الكبرى والمنظمات الدولية األخرى، ضعفت فاعلية الدور الذي يقوم به       رج القارة األفريقية،  خا

 التدخالت الخارجية في النزاعات األفريقية تحت أي ذريعة  إنو  وتسويتها، لقارة النزاعات في ا   لفي ح 
ـ  ي في حل النزاعات ف  مجلسكانت تؤدي إلى الحد من دور ال        هـذه  قـسمت د  القارة وتـسويتها، وق

الدراسة إلى مبحثين، ركز األول منها على توضيح أهم المواد الواردة في بروتوكول مجلـس الـسلم       
واألمن األفريقي، وتطرق المبحث الثاني إلى نماذج من النزاعات التي تدخل فيها المجلس لتـسويتها،    

ذي يأتي إلى المجلس مـن   التمويل الأن: نتائج من أهمهادةوقد توصل الباحث في هذه الدراسة إلى ع 
 أنو،  المجلس الستقالله فـي عملـه      فقدان والمنظمات الدولية األخرى أدى إلى       برىطرف الدول الك  

 وتـسويتها، وأدت  يقية النزاعات األفرحل في المجلس  دور من والتدخالت الخارجية أضعفت     الضغوط
 وقلـة   ، ضعف التمويل  أنارجية، و  لصالح أجندات خ   ستغاللهاإلى توسيع هذه النزاعات وتدويلها، وا     

  .الخبرة لدى المجلس أدت إلى الحد من فاعلية دوره في حل النزاعات وتسويتها في القارة
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  :تمهيد
أس وهـروب ر   ، يعني غياب التنميـة    فغيابها،  جداً خطيرة قضية   أفريقية قضية السلم واألمن في      تعد 
 وات الدول األفريقية،وعدم القدرة على المضي قدماً       تبديد ثر  ومن ثم  وضياع الموارد البشرية،     لمال،ا

  .  برامج اإلصالح، اقتصادية كانت أم سياسيةفي تؤثر سلباً التية في برامج التنمي

 التـي  األولى لالتحاد األفريقي    القمة انعقاد خالل فقد قرروا    ، المخاطر لهذه من القادة األفارقة     وإدراكاً
مجلـس الـسلم واألمـن      "  إنـشاء  م،10/7/2002 /9 فـي  يةأفريقعقدت في مدينة ديربان بجنوب      

 التـصديق   لى المجلس، ودعت الدول األعضاء إ     شاء الخاص بإن  روتوكول إذ أقرت القمة الب    ،"األفريقي
سـارية   تها وتسوي تهاوإدار ريقية على أن تظل آلية منع الصراعات التابعة لمنظمة الوحدة األف          ،عليه

 الخاص بالمجلس من قبل الدول األعـضاء   وكولتصديق على البروت   وإلى حين ال   ،ة المؤقتة مدخالل ال 
  )1(. ودخوله حيز التنفيذفريقي، األادفي االتح

 جلـس  م دشِّن م،25/5/2004 وفي   م،26/12/2003 حيز التنفيذ في     لمجلس ا بروتوكول دخول   وكان
ـ  ،  أفريقيـة   ل في االحتفال رؤساء ثماني دو     ك وقد شار  ، األفريقي   ألمنالسلم وا  دد مـن كبـار      وع

  )2(. المتحدة وجامعة الدول العربيةمم كاألقليمية، الدولية واإلالمنظمات و وممثل،لينوؤالمس

  -:تي في البداية تحديد اآلعلينا هذه الدراسة في نتائج صحيحة ى أجل الوصول إلومن

  : الدراسةمشكلة :أوالً
 األفريقـي فـي حـل    األمنسلم و الذي يقوم به مجلس الالدور لية مشكلة الدراسة في مدى فاع   تكمن

 مكانيات، متاح له من صالحيات و إ      هو ما   خالل القارة األفريقية، وذلك من      داخل وتسويتهاالنزاعات  
  .و ما يواجهه من معوقات وتحديات على أرض الواقع

  :اآلتية األسئلة ي الدراسة فشكلة تحديد مويمكن

  ؟ وتسويتهاأفريقيةفي حل النزاعات في  مدى فاعلية دور مجلس السلم واألمن األفريقي ما -1

                                                             
البشير علي الكوت، االتحاد األفريقي، بحـوث االتحـاد         : هيم نصر الدين، نحو مجلس فاعل للسلم واألمن األفريقي، تحرير          إبرا 1

 .141، ص)2005المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر، الطبعة األولى، : طرابلس( األفريقي، 

 .2004 يونيو 9 األهرام، ، صحيفة"مجلس السلم واألمن األفريقي "الملك عوده ،   عبد2
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 مهامه علـى الوجـه      نجاز يملك المجلس اإلمكانيات المادية والخبرة الكافية التي تمكنه من إ          هل -2
  المطلوب؟

  : الدراسةفرضية :ثانياً
  :تي تحديد فرضية الدراسة في اآليمكن

 ،ن خارج القـارة األفريقيـة   على جهات ملوجيستياً فنياً وودعمه كلما اعتمد المجلس في تمويله   -1
 حل النزاعـات    في يقوم به    الذي الدور فاعلية   ضعفت الدولية األخرى،    المنظمات و ى الكبر ولكالد

  .في القارة وتسويتها

 وعـدم توسـعه وتدويلـه تجعـل دور        ع صغر حجم الرقعة الجغرافية التي يكون عليها النزا        ن إ -2
  . له من إمكانياتبالمتاح وتسويتهالمجلس أكثر فاعلية في حل هذا النزاع 

 الحد من فاعليـة  ى تحت أي ذريعة كانت، تؤدي إلاألفريقية، التدخالت الخارجية في النزاعات      ن إ -3
  .دور المجلس في حل النزاعات في القارة وتسويتها

  : الدراسةأهمية:ثالثاً
هـم المـواد     من خالل اسـتعراض أ     ، أهمية الدراسة في كونها محاولة للتعريف بهذا المجلس        تكمن

 آليات التي توضح طبيعة هذا المجلس وأهدافه ومبادئه ومهامه و         ،الواردة في البروتوكول المنشئ له    
 أيضاً في الكشف عن مدى فاعلية دور المجلس فـي حـل النزاعـات               راسة الد ية أهم وتكمنعمله،  

فيها المجلـس    األفريقية، وذلك من خالل عرض نماذج من النزاعات التي تدخل            القارة في   وتسويتها
  .لحلها وتسويتها

  : الدراسةأهداف:رابعاً
  :تي هذه الدراسة إلى اآلتهدف

1- ه أهم المواد الواردة في البروتوكول المنشئ للمجلس والمنظمة لعملفتعر.  

  . القارة األفريقيةفي وتسويتها الوقوف على مدى فاعلية دور المجلس في حل النزاعات محاولة -2

  . قيامه بمهامه على أرض الواقععند التي واجهت المجلس والتحدياتت الكشف عن المعوقا-3
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  : آلتي هما كا، هذا الموضوع من خالل مبحثينتناول وسيتم

  . مجلس السلم واألمن األفريقيوكولقراءة ألهم مواد بروت: ألول االمبحث

  . القارةفي وتسويتهانماذج من دور المجلس في حل النزاعات :  الثانيالمبحث

  : توضيح المباحث السابقةيأتي ماوفي

 مجلـس الـسلم واألمـن     وكـول قراءة ألهم مـواد بروت    :  األول المبحث
  :األفريقي

 ، حددت طبيعة المجلسالتي الواردة في بروتوكول المجلس   مواد هذا المبحث على توضيح أهم ال      يركز
 األفريقـي  البرلمـان  و المتحـدة  األمم وعالقته ب  ، وأهم مهامه وسلطاته   ، وتشكيلته ، ومبادئه وأهدافه،

  : آلتي وذلك على النحو اخرى، األالمنظماتو

  :ه ومبادئه وتشكيلوأهدافهطبيعة المجلس :  األولالمطلب

  : المجلسطبيعة:أوالً
 الفقرة األولى من المادة الثانية من بروتوكول المجلس على طبيعته، وذلك بأنـه جهـاز دائـم             نصت

 لس ويعاون المج  ، وتسويتها داخل االتحاد األفريقي    وإدارتها  بمنع الصراعات  علقلصنع القرار فيما يت   
 للتـدخل الـسريع،   ريقيـة  وقوة أف، القاري المبكرذار ونظام لإلناء، ومجمع الحكم ،كل من المفوضية  
  .وصندوق خاص

  :األهداف:ثانياً
واألمن  السلم   لس مج ُأنِشء على األهداف التي من أجلها       س المادة الثالثة من بروتوكول المجل     نصت 

 ذات الصلة بالـصراعات والـسلم واألمـن         موضوعات هذه األهداف على أهم ال     نطوت إذ ا  ،األفريقي
 هذه األهداف بـين تعزيـز الممارسـات        بربط وذلك   ، في القارة برؤى أعمق من ذي قبل       رواالستقرا

 ،ساسـية  اإلنسان وحرياته األ   حقوق وسيادة القانون وحماية     ، والحكم الرشيد  ها وتشجيع الديمقراطية
 منـع  لـى  قدسية حياة اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي كجـزء مـن الجهـود الراميـة إ         حتراموا

 ة المتعلقة ببناء السلم وإعـاد نشاطات وتنفيذ ال  ،ها ومنع  وبين ترقب الصراعات وتسويتها    ،الصراعات
 الجهـود  مـة ومواء دون تجدد أعمال العنف وتنسيق      لة للحيلو الصراعات،ة ما بعد    مرحلالتعمير في   
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 ووضـع سياسـة دفـاع مـشترك         ، كلّها بجوانبه تهومكافح منع اإلرهاب الدولي     لىالقارية الرامية إ  
 وذلك من أجل تحقيق     ، األفريقي تحاد التأسيسي لال  قانونمن ال ) د (الفقرة طبقاً للمادة الرابعة     ،لالتحاد

لضمان وحماية وحفظ حياة     الستقرار وهو تعزيز السلم واألمن وا     المجلسالهدف األساسي من إنشاء     
  . المستدامةنمية لتحقيق التمواتية وخلق الظروف ال،وممتلكات ورفاهية الشعوب األفريقية وبيئتها

  :المبادئ:ثالثاً
 أهم المبادئ الواردة في برتوكول المجلس على التسوية السلمية للنزاعات، واحتـرام الحـدود            نصت

 ا مع حق التدخل في شـؤونه ووحدتها،دة الدول األعضاء الموروثة عند نيل االستقالل ، واحترام سيا     
 حق أيـة  اإلنسانية، والجرائم ضد  ،جرائم الحرب، اإلبادة الجماعية   : الداخلية في ثالث حاالت فقط هي     

 بعـة  وذلك طبقاً للمـادة الرا     ،دولة عضو في أن تطلب التدخل من االتحاد بغية استعادة السلم واألمن           
  )1(. األفريقيتحادتأسيسي لالمن القانون ال) ي (رةالفق

  : المجلستشكيل:رابعاً
 الحقـوق  ساس على أيختارون ، الخمسةالقارة المجلس من خمسة عشر عضواً يمثلون أقاليم   يتشكل

 ثالث سنوات   ينتخبون مدة  وخمسة أعضاء    ، سنتين مدة منهم يتم انتخابهم     ء عشرة أعضا  ،المتساوية
 والتناوب، ويجوز إعادة انتخاب أي      عادل ال قليميتمثيل اإل  وعلى أساس مبدئي ال    ية،لضمان االستمرار 

 وفقـاً  ، خاضـعة للعقوبـات  ية ويشترط أال تكون الدولة المرشحة للعضو   ،عضو تنتهي مدة عضويته   
 فتتم من خالل االقتـراع  ، وأما عن طريقة انتخاب األعضاء     تحاد، من القانون التأسيسي لال    23للمادة  

  )2(.تي لها حق التصويت الدولالسري وبأغلبية ثلثي ال

 م2010 أبريل من ابتداء وذلك م،2010 ناير سنتين في ي   مدة المجلس   عضاءخر انتخاب أل  آ أجرى وقد
 إقلـيم  وعنبوروندي، تشاد،   :  الوسطى أفريقية قليم إ نع: انتُِخبتْ التي   والدول م،2012مارس وحتى

:  الجنوبية أفريقيةموريتانيا، وعن إقليم    : أفريقية إقليم شمال    وعن رواندا،جيبوتي،  :  الشرقية أفريقية
  .بنين، كوت ديفوار، مالي: أفريقية إقليم غرب وعن، أفريقيةناميبيا،جنوب 

                                                             
  :ـ حول المبادئ انظر1

الهيئة العامة لالسـتعالمات، المجلـد الـسادس،    : القاهرة( من بروتوكول مجلس السلم واألمن األفريقي، آفاق أفريقية،  ) 4(المادة  
 . 257 ـ ص 256، ص )م 2006، الصيف 20العدد 

 .256س المصدر السابق، ص بروتوكول مجلس السلم واألمن األفريقي، نف) 5( المادة 2
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ا وذلكمدة ثالث سنوات،    أعضاء المجلس    م2010 في يناير    يضاً أ وانتُِخب م،2010 من أبريـل     بتداء 
 إقلـيم  وعـن  ،غينيا االسـتوائية  :ى الوسط أفريقية إقليم عن:انتُِخبتْ التي م،والدول2013حتى مارس 

 وعنزمبابوي،:  الجنوبية أفريقية إقليم   وعنليبيا،:  الشمالية أفريقية إقليم   وعنكينيا،:  الشرقية أفريقية
   )1(.نيجيريا: أفريقيةإقليم غرب 

 وعالقتـه   تـه مهام المجلس وسـلطاته وهياكلـه وآليا      :  الثاني المطلب
  :بالمنظمات الدولية

  : المجلسمهام: أوالً
 ،أفريقيـة  واألمن واالستقرار فـي      لم األساسية لمجلس السلم واألمن األفريقي هي تعزيز الس        المهمة

 حدد البروتوكول للمجلس عدداً مـن المهـام         األساسية من تحقيق هذه المهمة      جلسولكي يتمكن الم  
وصنع السلم ، بما  ، المبكر والدبلوماسية الوقائيةار اإلنذ، ومن هذه المهام  ا،الفرعية األخرى للقيام به   

في ذلك استخدام المساعي الحميدة والوساطة والمصالحة والتحقيق وعمليات دعم الـسلم والتـدخل              
من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي  التي تنص على حق االتحـاد            ) ح(طبقاً للمادة الرابعة الفقرة     

 ، خطيرة وف فيما يتعلق بظر   ،د عن مؤتمر االتحا   صادر قرار أعقاب   يفي التدخل في أية دولة عضو ف      
  ، وإدارة الكـوارث   نساني والعمل اإل  ، والجرائم ضد اإلنسانية   عية،اإلبادة الجما و ،جرائم الحرب : هيو

  .  ما بعد الصراعاتمرحلة في لتعميروبناء السلم وإعادة ا

 بهـذه  المجلـس  تفصيلياً لكيفية قيام شرحاً المجلس ل من بروتوكو  ة الرابعة عشر  ة تضمنت الماد  وقد
ـ   ة يقوم المجلس بأي   ،ذُِكرتْ هذه المهام التي     وفضالً عن  ،المهمة  قـد يقررهـا مـؤتمر       رى مهام أخ

   )2(.تحاداال

  : المجلسسلطات: ثانياً
 التي   كلّها  المجلس بسلطات واسعة وشبه مطلقة للقيام بمهامه في اتخاذ المبادرات واإلجراءات           يتمتع

  .عات للحيلولة دون تفجر الصرااسبةيراها من
                                                             

 قرار صادر عن الدورة العادية الرابعة عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي، بشأن انتخاب أعضاء مجلس الـسلم واألمـن لالتحـاد                   1
 .ASSEMBLY/AU/DEC.280(XIV):األفريقي، رقم القرار

  -: وللمزيد حول مهام المجلس، انظر2
 .267 ـ257 ص ص ،س السلم واألمن األفريقي، آفاق أفريقية، مرجع سابقمن بروتوكول مجل) 14(والمادة ) 6(المادة 
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 هذه  من" 1" الفقرة     نصت إذ ، للمجلس لسلطات منحت المادة السابعة من البروتوكول العديد من ا        وقد
 بالتعاون مع رئيس المفوضـية،  شرها التي يتمتع بها المجلس ويبا  سلطات ال هذه منالمادة على عدد    

 لـى د تـؤدي إ    عن السياسات التي ق    فضالً ،ها ومنع  والصراعات فاتترقب الخال : وهذه السلطات هي  
لتسوية الصراعات حيثمـا     ئهوبنا لسلم والقيام بمهام صنع ا    ، ضد اإلنسانية  لجرائماإلبادة الجماعية وا  

 الـسلطات  م وهي من أه،ها ونشر بتشكيل بعثات دعم السلمريح وتشمل سلطات المجلس التص  ،تحدث
ـ         ،التي يتميز بها المجلس    ـ     ويأتي استخدام المجلس لهذه السلطة بعد استخدام س  يةلطته فـي التوص

من ) ي ح، (ن وفقاً للفقرتي  ،للمؤتمر بالتدخل نيابة عن االتحاد في أية دولة عضو في ظروف خطيرة           
  .  التأسيسي لالتحاد األفريقيقانون الفيالمادة الرابعة 

 ي يدخل ضمن سلطات المجلس سلطة فرض العقوبات عندما يحدث تغيير غير دستوري للحكومة فكما
ـ تفاقية المجلس أيضاً ضمان تنفيذ ا  لطاتي االتحاد، ومن س   أية دولة عضو ف     ة منظمة الوحدة األفريقي

  .  ذات الصلة األخرىقليمية والمواثيق الدولية والقارية واإلتفاقيات واال،بشأن منع اإلرهاب ومكافحته

  : واللجان الفرعيةالهياكل: ثالثاً
 ، رأى ذلـك ضـرورياً ألداء مهامـه        كلما لمجلس السلم واألمن أن يقوم بإنشاء هياكل فرعية          يجوز

 من دولة واحـدة  اللجان وتتكون هذه ، للوساطة والتوفيق والتحقيق  ؤقتةًوتشمل هذه األجهزة لجاناً م    
 نيين ويمكن للمجلس أن ينظر في أمر إنشاء أشكال من لجان خبراء عـسكريين وقـانو     ،أو عدة دول  

  )1(.وغيرها

  : المجلسآليات: رابعاً
 وتـشكل هـذه   ، المجلس على أربع آليات للمجلـس     بروتوكول من ، "13،21 ،12 ،11"مواد ال نصت

  :تي للمجلس، وهي على النحو اآليمي من الهيكل التنظجزءاًاآلليات 

 وذات إسهام ، كافةً لدى قطاعات المجتمعمكانتهاوتتكون من خمس شخصيات لها  :  هيئة الحكماء  -1
ـ         ختيارهم ويقوم با  ، واألمن والتنمية  السلمفي مجاالت     دول رئيس المفوضـية بالتـشاور مـع ال

 هيئة  وتقوم  .  قبل المؤتمرمن سنوات مدة ثالث ينُونويع قليمي،األعضاء على أساس التمثيل اإل
 في جميع المـسائل المتعلقـة بـصون    مفوضيةالحكماء بتقديم النصح إلى المجلس وإلى رئيس ال 

 أو بمبادرتها   لمجلس، ا لب على ط  وبناءوم أيضاً   في القارة، وتق   هوتعزيزالسلم واألمن واالستقرار    
                                                             

 .258التي تتعلق باإلجراءات ، برتوكول مجلس السلم واألمن األفريقي، المرجع السابق، ص ) 8(من المادة ) 5( الفقرة 1
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  كلّهـا   اإلجراءات المالئمة لدعم الجهود المبذولة من المجلس ورئيس المفوضـية          تخاذالخاصة با 
  . للمؤتمرمنه و،لمنع الصراعات، وتقدم الهيئة تقاريرها للمجلس

 والرصـد تعـرف بفرقـة    راقبـة يتكون النظام من وحدة مركزية للم:  اإلنذار القاري المبكر   نظام -2
 والرصد للمراقبة من إدارة السلم واألمن في االتحاد، وتتصل بوحدات فرعية        جزءاً تعد و ،األوضاع

 ربط الوحدات   ويتم ،أفريقية بغرب   يكواس في تجمع األ   كوموج مثل آلية اإل   ،داخل اآلليات اإلقليمية  
  .زاعاتبالمركز للتنبؤ بالن

  :تي اآلالنحو على ، رئيس الجهازفضالً عن ،عضواً "21" هيكل النظام منويتكون

مـن المحللـين،   " 15 "وعدد المسجلين، من" 2 "وعدد السكرتارية،  من" 2" النواب وعدد    من" 2 "عدد
   )1(. النظام في أقاليم القارة الخمسةألفرعن يعملون كرؤساء ون سياسيو محللهم منخمسة

 سبقتها محاوالت علـى المـستوى       ث حي ،ة تماماً  جديد ليست اإلشارة هنا إلى أن فكرة النظام        وتجدر
 تأسيس  ة وهو ما قد يساعد المجلس على سرع       وجنوبها، أفريقية غرب   قليمي في إ  وخاصة اإلقليمي،

   )2(.الوحدات الفرعية للنظام

 الداخلية والحدودية فـي الـدول       الصراعات لمنعوهي عبارة عن أداء      : القوة األفريقية الجاهزة   -3
 عـدوان  أي ولردع ، تفاقمهانتظار مع الصراعات فور وقوعها دون التعاملوقوعها، وااألفريقية قبل  

 كما كان يحدث فيما مضى قبل إنشاء مجلـس  ، ولمنع تدويل الصراعات األفريقية،خارجي على القارة  
  ).سيراليون، ليبيريا( كحاالت من،السلم واأل

 ، فـي بلـدانها األصـلية      نةعسكرية ومدي دة األفرع تضم عناصر     تعد القوة من فرق جاهزة م     وتتكون
  .  أو المجلس بذلكمؤتمر يكلفها الا السريع عندمنتشارة لالتعدمس

 سـداء إ التي تتمحور مهمتهـا األساسـية فـي           لجنة أركان الحرب   من أيضاً القوة الجاهزة    وتتكون
 ،كرية واألمنيـة  العـس  حتياجات وتقديم المساعدة لمجلس السلم بشأن المسائل المتعلقة باال        المشورة،

  . ه وصونبهدف تعزيز السلم واألمن في القارة
                                                             

1- Institut For Security studies ( 155 ) , "Non-paper on the operationa lisation of the continental Erly 

war ning system (CEWS) , (Pretoria Novemer 2004 ) , PP 10 – 11 

 محمود أبو العينين، دور مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي في الوقاية من النزاعات والصراعات، في محمـود أبـو              -2
، ص ص   )2007ريقيـة، يوليـو     مركز البحوث األف  : القاهرة(،  2007ـ2006قرير االستراتيجي األفريقي،    ، الت )محرراً(العينين  

 .65ـ61



    أحطيبة علي هيبة محمد                   2011-الثالث العدد -27المجلد –  مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

 

 637 

  يمكـن أن تـؤثر     إذ ،همة وأساسية في عمل المجلس    م نقطة التمويل   مسألة تعد:  صندوق السلم  -4
 تحـاد  والمصادر األخرى من خارج اال     ، األمم المتحدة، والقطاع الخاص    لمصادر التمويل المختلفة مث   

  .س في ممارسته لعمله المجلاللية استقفيسلبياً 

 دعم السلم، وذلك من مهام صندوق السلم لتوفير الموارد المالية الالزمة ل   ُأنِشء ، هذا األمر  ولمعالجة 
 ونـسبة مـن     ، الدول األعضاء  مات مساه ومن ، االتحاد األفريقي  نية المالية في ميزا   عتماداتخالل اال 

  ). تالتبرعا(م المساهمة الطوعية  ث، داخل القارة أو من خارجهامنالمعونات االقتصادية 

 مصادر أخـرى مـن      ة وأي ، من المجتمع المدني واألفراد    مويل يحق لرئيس المفوضية قبول أي ت      كما
  .وأهدافه بشرط أن يكون ذلك وفقاً لمبادئ االتحاد أفريقيةخارج 

  )1(-: والمنظمات الدولية األخرىتحدة المجلس باألمم المعالقة: خامساً
 نشاطات تعزيزاً ل، والعسكريجيستي واللويقة في قيام األمم المتحدة بتقديم الدعم المال  هذه العال  تتمثل

 وذلك عمـالً بأحكـام   ،أفريقيةفي   هوصون والسلم واالستقرار    مناالتحاد األفريقي في مجال تعزيز األ     
األمـن   فـي حفـظ الـسلم و   قليمية المتعلق بدور المنظمات اإللمتحدةالفصل الثامن من ميثاق األمم ا    

  .الدوليين

 الوثيق والمستمر مع مجلس األمـن التـابع         عل من مجلس السلم ورئيس المفوضية بالتفا      كل ويقوم
 بما في ذلك عقـد  ، مع األمين العام لألمم المتحدةك وكذل، ومع األعضاء األفريقيين فيه  ،لألمم المتحدة 
  .أفريقية والسلم واالستقرار في من حول مسائل األنتظمة المورات وإجراء المشا، الدوريةاالجتماعات

والـسلم  من بشأن مسائل األ، فيما يتعلق بعالقة المجلس مع المنظمات الدولية األخرى ذات الصلة       اأم 
  . على نحو وثيق مع هذه المنظماتمل المجلس يتعاون ويعن فإ،أفريقيةواالستقرار في 

  )2(: المدني األفريقية المجتمعظمات المجلس بالبرلمان األفريقي ومنعالقة: سادساً
 واألمـن   لم لتعزيـز الـس    قـي  مجلس السلم األفريقي عالقات تعاون وثيقة مع البرلمان األفري         ينشئ

 على طلب البرلمان األفريقي بتقديم تقرير إلى البرلمـان        ويقوم المجلس بناء   ،أفريقيةواالستقرار في   
                                                             

  : وللمزيد حول هذه العالقة، انظر-1
 .269 ـ 268من برتوكول مجلس السلم واألمن األفريقي، آفاق أفريقية، مرجع سابق، ص ص ) 17(المادة 

  -:انظر وللمزيد حول عالقة المجلس بالبرلمان ومنظمات المجتمع المدني األفريقي، -2
 .270 ـ 269، من برتوكول المجلس، مرجع سابق، ص ص  )20 ـ 18(تين ادالم
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 سنوي للبرلمـان األفريقـي عـن     بتقديم تقريرمفوضية ويقوم رئيس ال،عن طريق رئيس المفوضية 
 مارسـة  لتيسير م كلّهاوضع السلم واألمن في القارة، كما يتخذ رئيس المفوضية اإلجراءات المطلوبة       

  .البرلمان األفريقي لسلطاته

فالمجلس يقوم بتشجيعها على القيام بـدور   ، المجلس بمنظمات المجتمع المدني    ة فيما يتعلق بعالق   اأم 
 هـذا   لس تناول المج  وقد والترابط بين شعوب القارة،      لتعاونلتعايش السلمي وا  فعال في نشر ثقافة ا    

  .  شجعها على القيام بهذا الدوروقد م،2005/سبتمبر/30 في " 39" الدور في اجتماعه رقم 

 فـي  وتسويتهانماذج من دور المجلس في حل النزاعات      :  الثاني المبحث
  : القارة
 التي يقةات التي تدخل فيها المجلس، وذلك من أجل توضيح الطر       هذا المبحث نماذج من النزاع     يتناول

 خالل قيامه بمهامـه  ه في تسوية هذه النزاعات، والصعوبات والعقبات التي واجهت   ستعامل بها المجل  
  : تيعلى أرض الواقع، وذلك من خالل اآل

 في جمهوريـة جـزر      أنجوان جزيرة المجلس في تسوية أزمة      دور:  األول المطلب
  :القمر
 جزيـرة  عندما أعلنت هذه الم،1997 أغسطس من عام    لى بداية األزمة في هذه الجزيرة إ      يخ تار يعود

 جمهوريـة  ثم استيالء رئيس أركان القوات المسلحة على الحكم فـي      ، عن جمهورية القمر   هاانفصال
  . م1999 عسكري في أبريل نقالبجزر القمر با

 للمصالحة في   تفاق المعنية األخرى آنذاك بإبرام ا     افطر تكللت جهود منظمة الوحدة األفريقية واأل      وقد
 مبررة ذلك بتأخر ، مشاركتها في تنفيذ االتفاقنجوانية السلطات األليق أعقب ذلك تع   ،)1(م2001فبراير  

 بجانـب   ليـه،  للجزيرة وفقاً لالتفاق المشار إ     ة المخصص عيةوصول المساعدات االقتصادية واالجتما   
  . ة واحدة دون باقي الجزر جزيرإلىتوجيه المساعدات 

                                                             
  :اآلتيتبعية  موقع إسالم اون الين نت، على الرابط .. دعاوي انفصالية .. انقالبات ..  بدر حسين شافعي، جزر القمر -1

http//www.islamonline.net/servlet/satellite?c=ArticleA-C&cid=117062073081&pagename=Zone-
Arabic-News/Nwalayout. 

http://www.islamonline.net/servlet/satellite?c=ArticleA-C&cid=117062073081&pagename=Zone
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 جـراء  ذلـك إ    تـال  ،للترتيبات االنتقالية "  سالم بيت" تم التوقيع على اتفاق      م،2003/ديسمبر/20 وفي
  )1(.م2004انتخابات برلمانية في مارس 

 تولى الرئاسة لذي، ا" بكرمحمد" عندما رفض العقيد    ، وتأزمت من جديد في الجزيرة     تاد األمور ع  لكن
 دسـتنف  التي رأت أنه ا، السلطة تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية    عن التنحي م،2002 الجزيرة عام    يف

 الكعبـي "بتـسمية  "  سـامبي أحمد" الرئيس االتحادي وقام م،2007 القانونية في أبريل عام  يته وال مدة
ـ تحدى ال"  بكرمحمد" غير أن العقيد ، رئيس جديد  ينتَخَب إلى أن    وانرئيساً مؤقتاً إلنج  " حميدي  ةحكوم

  )2(. على الجزيرةاً ونصب نفسه رئيسم،2007 يونيو 10 في نتخابات وقام بإجراء اال،الفيدرالية

 بإرسـاله  وذلـك  ، السلمية للصراع في البداية تسوية التزم مجلس السلم واألمن األفريقي بمبدأ ال       قدو
 ، في جمهورية القمر   باتنتخابعثة االتحاد األفريقي لدعم اال    :  األولى لرئاسية، لدعم االنتخابات ا   بعثتينل

 لالنتخابات والمساعدات يبعثة االتحاد األفريق :  والثانية ، والشرطة المدنية  ريين العسك من" 462"بقوام  
 قام المجلس بمد تفويض بعثـة       م،2007 وإزاء تطورات الوضع خالل النصف األول من عام          ،األمنية

نجوانية من   كما قام بتحذير السلطات اإل     م،2007يوليو 31 لىاالتحاد لالنتخابات والمساعدات األمنية إ    
 إال ،مة الظروف السياسية لـذلك  ء مال عدم ل ، كان مقرراً  كما ، يونيو 10 الرئاسية في    نتخاباتإجراء اال 

 إلقناعهـا  عـوثين  وأرسـل مب ، فقرر عدم االعتراف بنتائج االنتخابات، لقراراتهالخضوعأنها رفضت   
 قرر مد تفـويض بعثـة االتحـاد    ما تجنباً لتصعيد الموقف، ك لقراراته والخضوعبالتراجع عن تعنتها    

  . م2007ديسمبر 31 والمساعدات األمنية مرة أخرى إلى نتخاباتلال

 المجلـس التـسوية     ر قر ، لقرارات المجلس السابقة   الستجابةنجوانية ا  ضوء رفض السلطات اإل    وفي
 من حظر ءاًسلطات االنجوانية بد  ال على المجلس وقد تدرجت العقوبات التي فرضها       ،القسرية للصراع 

 ثـم  ،هـا  وأموال تجميد أصول تلك السلطات ا وأهمه ، فالعقوبات االقتصادية  ،يها وإل التنقل من الجزيرة  
 فقام المجلس بعملية عسكرية ضدها عرفـت  ، بيد أنها مضت في طريقها، ضدهايهددها بعمل عسكر 

 قمة عن الصادر ،"186" االتحاد رقم مؤتمرر  تنفيذ قرار في إطا  ،" في جمهورية القمر   الديمقراطية"بـ  
 فبراير 20 والذي أعقبه اجتماع رئيس المجلس التنفيذي في م،2008فبراير ر، العاشرة في يناي   اداالتح

 تكوين بعثـة   تقرر إذ ، القمر لبحث تنفيذ قرار المؤتمر     ةببعض وفود الدول األفريقية ورئيس جمهوري     
 مـن  وبدعم خططـي     نيا، تنزا ، كل من ليبيا، السودان    منوات   شاركت فيها ق   اًجندي" 1350"من نحو   

                                                             
 . 2008/آذار/29، صحيفة األخبار اللبنانية، "دولة بأربعة رؤوس: جزر القمر" مي الصايغ، -1

  :اآلتـي م، علـى الموقـع   2008 األزمة في جمهورية جزر القمـر، الهيئـة العامـة لالسـتعالمات، مـصر وأفريقيـة        -2
3841=sid?px.as.storg/ar/eg.gov.sis.www://http 
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 25 فـي    جـوان  على جزيـرة ان    سلطتها من استعادة      لقمرية أسفرت عن تمكين الحكومة ا     السنغال،
 المساعدات االنتخابية عثة بل قرر مد تفويض ب، المجلس بتسوية الصراع ولم يكتفِ )1(م،2008مارس  

 وإجـراء   ، فـي جزيـرة انجـوان      يهةء انتخابات عادلة ونز   واألمنية ستة أشهر أخرى لضمان إجرا     
 جح المجلس قد نن القول إيمكن وهنا م،2008 يونيو 29 ـ  15 من الرئاسية في الجزيرة نتخاباتاال

  .في تسوية الصراع في هذا البلد

  :دور المجلس في أزمة دارفور:  الثاني المطلب
و ، مباشرة نشائهتحاد األفريقي بعد إ    أزمة دارفور من أخطر األزمات التي واجهت اال        تعد  أيـضاً   تعـد 

 حالة من عدم    ث وال تتوقف تأثيراتها على إحدا     ، التي تواجه الدولة السودانية    األزمات أشدواحدة من   
 استمرار النزاع في أرجاء بسبب ام إ، إلى تهديد كيان الدولة ذاته    كى ذل تعد وإنما ت  ،االستقرار الداخلي 

 وتلـك  ، والمشاركة فيه، والداعمة لهارعة أو من خالل توسيع دائرة األطراف المتص   ، المختلفة قليماإل
  . للدولةقليمية بهدف تفتيت السالمة اإلصالية تروج للنزاعات والميول االنفلتيا

 التوترات التي تصاعدت بين قبيلة الفور األفريقية وعدد       لى اإلرهاصات األولى لمشكلة دارفور إ     وتعود
 الفور تجمعاً عـرف بـالحزام   أنشأ إذ العشرين، نات من القر  يبدوية العربية منذ الثمانين   من القبائل ال  

 هـو   ا ومن هنا بدأ التفريق بين م      ، ما يعرف بتجمع العرب    لى وبدأت القبائل العربية تدعو إ     يقي،األفر
 ومـة  فشيئاً راحت مـشاعر الـسخط والغـضب إزاء حك   يئاً وشفور،عربي وما هو أفريقي داخل دار  

 وضـاع  إذ راحوا يحملونها المـسؤولية عـن تـردي األ          ، األفارقة نسودان تمأل صدور الدارفوريي   ال
 القبائل العربية على بناء بل وبمحاباة أموية، التنخططها في   هالهم بتج ونها ويتهم قليم،المعيشية في اإل  

ـ  فارقة، العرقية في أوساط الدارفوريين األ     النعرة تنامت   ، الوقت وبمرور ،حسابهم  حركـات  رتوظه
 رفع ما تراه ظلماً وغبناً طالما مورس إزاء بني جلـدتها مـن قبـل                إلى عديدة راحت تسعى     يةعرق

 ارفوريـة  الحركـات الد   ه وقد لجأت هذ   ، على حكم السودان منذ استقالله     بتالتي تعاق كلّها  الحكومات  
  )2(. وبرامجهاهدافها أإنجازاألفريقية إلى العنف في سبيل 

                                                             
 .السابق نفسه المرجع -1

  -:انظر ومسبباتها، دارفور لمشكلة األولى اإلرهاصات عن وللمزيد -2
 ، للكتـاب  العامـة  يةالمصر الهيئة: القاهرة(، الدولية الجنائية المحكمة وتداعيات -األزمة أصول:دارفور مشكلة ، البحيرى زكى

  .108 -87 ص  ص ،)م2008
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 ،" العدل والمـساواة   حركة"و"  تحرير السودان  جبهة" الحركات الدارفورية في كل من        هذه ز أبر وتتمثل
  )1(. العربيةارفورية القبائل الدبناءالتنظيم األبرز في صفوف أ" الجنجويد "مثلفي حين ي

  -: مجلس السلم واألمن األفريقي في معالجة أزمة دارفورلدور يلي نعرض وفيما

 ومن بين هذه الجهود مـا       ، إليجاد تسوية مناسبة لها    الراميةالجهود   أزمة دارفور العديد من      شهدت
  . أجل تسوية هذه األزمةمن السلم واألمن األفريقي مجلسقام به 

ـ  م،2004يوليو27 بتاريخ عقد الذي ،"13" السلم واألمن األفريقي رقم  مجلس اجتماع   ففي  ن طلـب م
ة عمل بعثة لنزع سالح األطراف المتصارعة        خطة شاملة لكيفي   عداد االتحاد األفريقي إ   ضيةرئيس مفو 
  . قليم واألمن وتسوية الصراع في اإللسلموإحالل ا

 قوة لحفـظ  شكيل قرر المجلس تم،2004أكتوبر20 الذي عقد بتاريخ    ،"17" اجتماع المجلس رقم     وفي
 ،ن من العـسكريي 2341 منهم  ،اً فرد 3320 قوامها   ،)Amis( سميت بقوة    ،ها وإرسال قليمالسلم في اإل  

مدة عام واحد حتـى أكتـوبر    ، من المدنيين الدوليين26و ، من الشرطة المدنية815 و ،اًاقب مر 450و
  )2(.م2005

  )3(:أتي ما ي( Amis) أهم أهداف قوة وكانت

 2004 النـار فـي أبريـل    طالق ألوقفباتفاقية أنجمينا  كافةً الصراع أطراف ـ التأكد من التزام  1
  . الشأن من االتفاقيات في هذايرهاوغ

 لىإ ها وتوصيلهاتوزيع لتأمين مواد اإلغاثة قليم، في خلق بيئة آمنة في اإللمساهمة ـ بناء الثقة وا 2
  .قليم إلى داخل حدود اإلجئين والال، ديارهملى إمشردين العودة وتيسير ،المتضررين

 وحـدة  تحقيق والعمل على ، وتسوية الصراع سليماً، المهددين في هذا الصراعالمدنيين ـ حماية  3
  . واستقراره، وهو الهدف األساسي لهذه البعثةالسودان

                                                             
  : ولمعرفة المزيد عن هذه الحركات، انظر-1

مركز الجزيرة للدراسـات ، الطبعـة األولـى    : الدوحة ( عبده مختار موسى ، دارفور من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمى ، 
 .109 ـ 98، ص ص ) م 2009،

، التقريـر  ) محـرراً (، في محمـود أبـوالعينين   "لسلم واألمن التابع لالتحاد األفريقيمجلس ا" نادية عبد الفتاح، مجدي صالح،  -2
 .71، ص ) م 2005مركز البحوث األفريقية ، اإلصدار الثالث ، : القاهرة (م ، 2005م ـ 2004االستراتيجي األفريقي 

 .72 ، ص ه المرجع السابق نفس-3
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 وعلى أثر ذلك ، الممكن للبعثة لتحقيق أهدافهاعم توفير كل الدلمفوضية طلب المجلس من رئيس ا  وقد
 عقد مـؤتمر    لى وبالتعاون مع األمم المتحدة إ     عوةقام رئيس المفوضية بطلب هذا الدعم من خالل الد        

 هذا الدعم من األمـم المتحـدة والـشركاء    لب لطم،2005 مارس 22 ـ  10من دولي حول دارفور 
  )1(. األوروبي والواليات المتحدةتحاد وأهمهم اال،اآلخرين

 شكلت المفوضية لجنـة  ، وبناء على توصيات مجلس السلم األفريقي     ،)Amis( أجل توسعة بعثة     ومن
األمـم  ( الـدوليين  لـشركاء عض ا لتقدير الوضع في دارفور بمشاركة بم2005مارس 22 ـ  10من 

 ،علـى مـرحلتين  ) (Amis أسفرت عن توصيات بدعم ،) المتحدة يات األوروبي، الوال  د االتحا ،المتحدة
 والمرحلة الثانية التي يتطلب أن تتوصل فيهـا         ،2005 ينتهي عملها بحول مايو      التيالمرحلة األولى   

 للقوات العسكرية وقوات الشرطة واألفراد   ملا الك نتشار وذلك باال  ، لها يةإلى أقصى فاعل  ) (Amisبعثة  
 " 6171"  هذه المرحلة توسعة القوات العسكرية إلى أن يـصل عـدد أفرادهـا               تتطلب كما   ،المدنيين
  . قوات الشرطةمن " 1560 " فضالً عن ،اًعسكري

  المجلس توسعة  ر قر م،2005 أبريل 28بتاريخ  " 28" السلم واألمن األفريقي رقم      مجلس اجتماع   وفي
 جـاء   ما وذلك تنفيذاً ل   ، الشرطة المدنية  من" 1560" و ،اًعسكري" 6171" ليبلغ قوامها    ،)(Amisقوات  

   )2(.م2005 بحلول نهاية سبتمبراإلقليم هذه القوات في وتنشرفي التوصية السابقة، 

 سيطرت فيـه قـوة   ي هدوء نسببمرحلة في دارفور  وضاعمرت األ ) (Amis التوسعة لبعثة    هذه وبعد
 أغسطس منذ   قليم أخرى في اإل   ة األوضاع تدهورت مر   ن إال أ  ،على الوضع نسبياً  ) (Amisلسلم  حفظ ا 
 فـضالً عـن    ، وعمليات االختطاف  صابات من االعتداءات واإل   رلكثي) (Amis وتعرضت بعثة    م،2005
" 38" واختطاف   ، الثاني في البعثة   طاع الق ي وسائقين من العاملين ف    يرية، من القوات النيج   ثنينمقتل ا 

 النار مع بعثة طالق قوات الشرطة السودانية بتبادل إ     ض وقيام بع  ، من البعثة في القطاع الخامس     اًفرد
Amis)(، أثناء نقلها للمدنيينفي  نسانية اإلثة على بعض مواد اإلغاستيالء االفضالً عن .  

 23فـي  ) ربـا الت (منطقةالمسلحة في " السودان تحرير حركة" من كل قوات قام بهذه االعتداءات   وقد
التـي قامـت    " الجنجويد" و م،2005سبتمبر 19 السودانية في    ومة وقوات من الحك   م،2005أغسطس

  )1(.م2005سبتمبر 29خر في آ وم،2005سبتمبر 28بهجوم في 

                                                             
: القـاهرة  (، آفاق أفريقية ،   "ي في تعزيز السلم واألمن واالستقرار في أفريقية       دور مجلس السلم واألمن األفريق    " مجدي جالل،    -1

 .20، ص ) م 2006 ، ربيع 20الهيئة العامة لالستعالمات ، المجلد السادس ، العدد 

 .72، مرجع سابق، ص"مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي" نادية عبد الفتاح، مجدي صالح ، -2
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 عن  م2006يناير 12الذي عقده في    " 45" األفريقي في اجتماعه رقم      واألمن مجلس السلم    عرب أ وقد
 رغـم كـل     ، الكبير الذي قامت به هذه القـوة       ر والدو ،)(Amis قوة   رضاه للتقدم المحرز بشأن نشر    

  .  التي واجهتهايستيةالمعوقات المادية واللوج

إلـى األمـم   ) (Amis المبدئي لنقل مهمة عمل قوة عمه أيضاً عن دتماع في هذا االج  مجلس ال وأعرب
 وقرر المجلـس    ،م المتحدة  األفريقي واألم  االتحاد على أن يكون ذلك في إطار المشاركة بين          دة،المتح

  .م2006 آخر مارس لىإ) (Amis عمل قوة مدةفي هذا االجتماع مد 

ـ      اً، كبير تدهوراً فور دار قليم األوضاع في إ   تدهورت م2006 أوائل سنة    وفي  ت وعلى أثر ذلـك مارس
ـ  ضغطاً كبيراً على االتحاد األفريقي ومجلسوروبياألمم المتحدة والواليات المتحدة واالتحاد األ   سلم ال

 وأن االتحاد األفريقي لـم      ، يحدث في دارفور عملية إبادة شاملة      ما ن تحت مسمى أ   ،واألمن األفريقي 
   )2(.ن الشأهذا ما بذله من جهد في رغم قليم، على األوضاع في اإلالسيطرةيستطع 

 األمـم  جمعت االتحاد األوروبـي و     م،2006مارس 9 عقدت محادثات في بروكسل يوم       ، ظل ذلك  وفي
  )3(.تحدة واالتحاد األفريقيالم

 عقد مجلـس الـسلم واألمـن األفريقـي          ، للضغوط الدولية واألوضاع المتدهورة في دارفور      ونتيجة
  )4(: وقرر اآلتيم،2006مارس 10في  " 46" اجتماعه رقم 

 على أن يكـون  ، األمم المتحدةلىلحفظ السلم في اإلقليم إ) (Amis ـ الموافقة على نقل مهمة قوة  1
  . األفريقي واألمم المتحدةاالتحاد المشاركة بين طاري إذلك ف

                                                                                                                                         
1- Peace and security council, 41 and Meeting on 10 octoBer 2005 , Addis Ababa Eth10p1A 

communiau. P1 
-2006:األفريقـي  اإلسـتراتيجي  ،التقريـر )محـرراً  (أبـو العينـين    محمـود  دارفـور،في  فـي  الـصراع  ضلع، جمال- -2

 . 150ص ،)2007 الرابع،يوليو األفريقية،اإلصدار البحوث مركز:القاهرة(،2007

 21، مرجع سـابق، ص ص  "دور مجلس السلم واألمن األفريقي في تعزيز السلم واألمن واالستقرار في أفريقية" مجدي جالل،   -3
 .22ـ 

  : ، انظرAmis حول تفويض بعثة -4
مجلـس  من بيـان    ) 5( مجلس السلم واألمن األفريقي، االجتماع السادس واألربعون، تقرير رئيس المفوضية المقدم وفقاً للفقرة               -

  .17 ـ 16م، ص ص 2006م حول الوضع في دارفور، أديس أبابا، مارس 2006/يناير/12السلم واألمن الصادر في 
م،ص ص  2007 مجلس السلم واألمن األفريقي،االجتماع الخامس والسبعون، بيان حول الوضع في دارفور، أديس أبابا، أبريـل               -
 2 ـ 1
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  .م2006 نهاية سبتمبر لىلحفظ السلم في اإلقليم إ) (Amis عمل قوة مدة ـ مد 2

 هذه التسوية بين تتضمنه لما وذلك ، وتشادلسودان ـ بذل كل الجهود من أجل تسوية األزمة بين ا 3
  . رفور تسوية الصراع في دافي باشرالبلدين من أثر م

 أنه وبالرغم من أن مجلس السلم واألمن األفريقي قد وافق على تسليم األمم المتحـدة            ، هنا والمالحظ
 أن إال ، قوة مختلطة مع األمم المتحدةنشاء خالل موافقته على إمنمسؤوليات حفظ السلم في دارفور      

 إذ ،ل هذه البعثة األممية    عند تشكي  ية للمحافظة على المصالح األفريق    -قدر اإلمكان -المجلس قد عمل    
 وضـمان أن    ،نجازاً كبيراً من خالل الحفاظ على دور االتحاد األفريقي في دارفور          إ أن يحقق    استطاع

 األفريقيـة هـي القـوام    مشاركة تحت مظلة االتحاد األفريقي، وأن تظل ال لنزاع حل ل  لىيتم التوصل إ  
  . بعثة حفظ سلم جديدة في اإلقليميالرئيس أل

 والمعروفـة  ، األفريقي واألمم المتحدة في دارفور    تحاد البعثة المختلطة لال   تشكيل عند فعالً  تم هذا  وقد
 القوات األفريقيـة    شكلت وقد م،2007ديسمبر 31 تسلمت مهامها في     التي ،)يوناميد ( سم با اًاختصار

  )1(.نسبة كبيرة منها

 دارفور، وذلـك مـن خـالل    مقلي المباشر على األرض داخل إألفريقي جانب دور مجلس السلم ا     وإلى
المشاركة في البعثة المختلطة بين االتحاد األفريقي واألمم المتحدة، فإن المجلس يقوم بدور كبير على             

 ومكافحة اإلفالت من العقـاب      ، السبل لمعالجة قضايا المساءلة    بأفضل وذلكصعيد تحقيق المصالحة،    
  . شاملةوبصورة فعالة 

 21 فـي  المنعقـد  " 142"  األفريقي خالل اجتماعـه رقـم   ألمنا ذلك أصدر مجلس السلم و   ولتحقيق
 وعلى ، األفريقي بشأن دارفور  تحاد المستوى لال  رفيع قراراً يدعو فيه إلى تشكيل فريق        م،2008يوليو

 بترشيح عدد من الشخصيات األفريقية البارزة كأعـضاء  فريقيأثر ذلك قام رئيس مفوضية االتحاد األ      
 فـي   كامـل  يـد  قرار مجلس السلم األفريقي بشأن تشكيل هذا الفريق بتأي         في هذا الفريق، وقد حظي    

  .م2009فبراير 3ـ1 التي عقدت من  ، االتحاد األفريقيمر لمؤتة العادية الثانية عشرالدورة

 ، لهذا الفريـق   اً السابق رئيس  أفريقيةرئيس جمهورية جنوب    " ثابوامبيكي" الفريق من كل من      وتشكل
رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة بجمهورية       " بكر  أبو السالم عبد"وعضوية كل من الجنرال     

                                                             
 غيـر  دراسـة  األخالقيـة،  ودعـاوى  المـصلحة  اعتبـارات  بين:دارفور مشكلة هتجا األمريكية السياسة وهبان، محمد أحمد -1

 .31منشورة،ص
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 دولة بورنـدي لـدورتين مـن    ئيسر"  بويويابيير" والرئيس  م،1999-م1998نيجيريا االتحادية من    
 خارجية مصر فـي الفتـرة مـن    روزي"  ماهر السيدأحمد"، وم2003-م1996 ومن  م1993-م1987
 لمحكمتـي  االسـتئناف  دائرة في   عملت التي"  مواشاندي مومبا  لورنسف "اضية والق م،2004-م2001

 شغل  الذي" الفتاح محمد عبد    عماد" و رواندا، ليوغسالفيا السابقة و   وليتيناألمم المتحدة الجنائيتين الد   
وتشغل "  عماررقية" ووباسانجو، ديوان الرئيس أيسمنصب المستشار القانوني والمساعد الخاص لرئ    

  )1().لحقوق األفريقية ( سمجموعة معنية بحقوق اإلنسان تعرف با المدير لمبمنص

 الـسبل   فـضل  وتقديم توصيات بـشأن أ     ارفور، هذا الفريق بإجراء دراسة معمقة للوضع في د        كُلِّفَ
 وتـضميد   ، بصورة فعالة وشاملة مـن ناحيـة       قاب من الع  فالت قضايا المساءلة ومكافحة اإل    عالجةلم

  .احية أخرى نمن وتحقيق المصالحة حالجرا

 و أعقب هذه الجلـسة      م،2009مارس 19ـ18 أبابا يومي    أديس الفريق اجتماعه االفتتاحي في      عقد
  . افاالفتتاحية مشاورات موسعة مع كل األطر

 تحـاد  رئـيس مفوضـية اال     لـى  ورفع تقريره رسمياً إ    م،2009 كتوبر الفريق عمله في شهر أ     أنهى
"  السلم واألمن األفريقي رقـم     مجلسرير في اجتماع     وعرض هذا التق   م،2009أكتوبر 8 في   فريقياأل

  . م2009أكتوبر 29 في يريا في نيجابوجا عقد في يوالذ " 207

 قدم فريق دارفور من خالل تقريره هذا مجموعة من التوصيات لمجلس السلم بشأن أفضل السبل               وقد
 مصالحة وال،العقاب من ناحية من فالت لقضايا المسائلة ومكافحة اإلاملةلضمان المعالجة الفعالة والش
   )2(:أتي أهم هذه التوصيات ما يومن ،ولم الشمل من ناحية أخرى

  

 . ـ تقترح اللجنة تصميم خريطة طريق التفاقية سياسية شاملة1

  . ـ أن تتفاوض حكومة السودان والحركات المسلحة ويتفقا على هدنة لتعليق العدائيات2

 وتتألف من قضاة وفرق دعم قانوني من السودانيين ، الجرائم  جنائية تتصدى ألخطر   حكمة م تشكيل. 3
  .وغير السودانيين ، والفئة األخيرة يرشحها االتحاد األفريقي

                                                             
  :اآلتي تقرير الفريق المشكل من مجلس السلم واألمن األفريقي بشأن دارفور، على الموقع -1

http://www.dddc.org/AUPD-Report-on-Darfur-Arabic.pdf 
 .ه المرجع السابق نفس-2

http://www.dddc.org/AUPD-Report-on-Darfur-Arabic.pdf
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 ، مالئمـة الحة واتخاذ إجراءات مص،إنشاء لجنة للحقيقة والعدالة والمصالحة لتعزيز كشف الحقيقة .4
ليات فض النزاعات والمصالحة التقليديـة       في حين يمكن استخدام آ     ، مناسباً عدوكفالة العفو متى    

  ".  الحقيقةلجنة" والقبلية الضاربة بجذورها في اإلقليم بشكل مفيد ضمن أوجه عمل 

 فـي  تـضررين  توصيات التقرير الحديث عن العدالة االقتصادية واالجتماعية التي تمنح الم شملت ـ5
 لموازنـة ور بما يعالج اختالل ا     دارف أعمار ووضع خطة شاملة إلعادة      ،دارفور تعويضات جماعية  
  .التاريخية في حق اإلقليم

 لدوليـة  أوصى التقرير أن يرعى االتحاد األفريقي واألمم المتحدة الوساطة ا  ، جانب هذه التوصيات   إلى
 تنـشئ مفوضـية تنفيـذ    وأن ، زمني محددطار تؤدي إلى إنجاح المفاوضات في إحتى ،حول دارفور 

  . شرف على تنفيذ االتفاقية السياسية الشاملة واسعة حتى تصالحياتومراقبة ب

 تشكيل محكمة مختلطـة  ة، إال أن مسألأفريقية لجنة حكماء توصياترحبت الحكومة السودانية بحذر ب    
 شكلت التحفظ األول، وأوجدت ردود فعل كانت أقـرب للـرفض            ارفور جرائم في د   رتكابللمتهمين با 
  . إلى احتماالت المساومة والقبولاالصريح منه

اً، أقل مما كان متوقع    ملها وفي مج  ، فقد كانت متناقضة   ، فيما يتعلق بردود فعل الحركات المتمردة      اوأم 
 لم ينجح كذلك في تهدئة مخاوف الحركات المسلحة بشأن المحاسبة الجنائية ألنها سبق وأن               فالتقرير

  .لدولية اإلجراءات الجنائية اأيدت

 ورغـم  ،م بين الحكومة السودانية وبعض الحركات المسلحة      بعض اتفاقيات السال   توقيع ورغم ولكن،
 د ويعيقليم في هذا اإللصراع إال أن التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي ا قليم، النسبي الذي يسود اإل    الهدوء

 جهود كبيرة مـن األطـراف       لى ويحتاج إ  ، مطلباً بعيد المنال   يزال ال   ، والالجئين إلى ديارهم   لنازحينا
  . الصراعإلنهاء هذا هاجميع

  

  :الخاتمة
 بـشكل  رار المجلس قد نجح في تعزيز السلم واألمن واالسـتق ن القول إ يمكن ختام هذه الدراسة     وفي

  . في حالة دارفورنسبياً سجل نجاحاً في حين ،كامل في حالة جزر القمر
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 الذي حـصل فـي      لتمرد وينهي ا  ، القمر استطاع المجلس أن يعيد األمور إلى نصابها        جزر حالة   ففي
  . انجوانجزيرة 

 وفي وقت قصير نسبياً إلى تفوقه العسكري، وضعف قـدرات           ، نجاح المجلس في هذه العملية     ويرجع
  .  وصغر حجم جمهورية القمر،الخصم

 نفصالية نجاح أي محاولة اية المجلس خشرات لقراقليم يرجع نجاح العملية أيضاً إلى تأييد دول اإل    كما
  .قليم اإلل باقي دولى عدوى االنفصال إالتق عليه من انب وما قد يترت،داخلها

وهي أزمة دارفور التي      الثانية، فيما يتعلق بالحالة     اأم الحقيقي لقـدرة المجلـس علـى     االختبار تعد 
 ولـو   نجح المجلس   ن إ : فيمكن القول هنا   قليم، واألمن واالستقرار في اإل    سلم ال زتحقيق أهدافه وتعزي  

 بـدور  م،2006 مـارس  لـى  إم2004 قواته منذ أكتـوبر  قامت إذ ،مة في التعامل مع هذه األز اًنسبي
 التي سـعت  رجية إال أن التدخالت والضغوط الخا   ،تاريخي مشهود لها به، وبجهد كبير في هذا الشأن        

 يعملون في   ،فرد) 7000(حو  ن عددها كان   التي ،(Amis) وقلة عدد بعثة المجلس      ،لتدويل هذه األزمة  
 ، مربع، فضالً عـن نقـص الخبـرات الميدانيـة     متر كيلوو نصف مليون     نح لىإقليم تصل مساحته إ   

 ، والقدرات الفنيـة واللوجـستية  اً، مليون دوالر شهري40 ـ  25والقدرات المالية التي راوحت بين 
 تزويده م رغم طلب المجلس المتكرر منه، والشركاء الدوليين األعضاء،وتأخر الدعم المقدم من الدول      

 التي تعرضـت لهـا   فة والهجمات العني  ، الصراع في التعاون مع البعثة     رافاطؤ أط  وتب ،بالدعم الالزم 
 أدت فهذه العوامل كلها     ية، للحكومة السودان  نحيازها المتمردة العتقادها با   الجماعات ديالبعثة على أي  

  . دور المجلس في إنهاء هذا الصراعضعافإلى إ

  : الدراسةنتائج
  :يت أن نستنتج من الدراسة اآليمكن 

 تـسوية  الحد من فاعلية دوره فـي حـل و  ى إلأدت ضعف التمويل وقلة الخبرة لدى المجلس    إن -1
  .النزاعات في القارة

 إلـى  أدى إن التمويل الذي يأتي إلى المجلس من طرف الدول الكبرى والمنظمات الدولية األخرى        -2
  .فقدان المجلس الستقالله في عمله

، ويتها وتـس  رجية أضعفت دور المجلس في حل النزاعات األفريقيـة         الضغوط والتدخالت الخا   إن -3
  . إلى توسيع هذه النزاعات وتدويلها،واستغاللها لصالح أجندات خارجيةأدتو
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 من الـسهل  ،تجعلد أطرافه أو تدويلهتعد وعدم  صغر الرقعة الجغرافية التي يقع فيها النزاع،ن إ-4
 انجوان في وجزيرة متاح له من إمكانيات، هو خالل ما من لنزاععلى المجلس السيطرة على هذا ا

  . على ذلكثالجزر القمر م
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