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 موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل  ٢٠١٣أبريــل / نيــسان٣٠رســالة مؤرخــة     
  الدائم لتوغو لدى األمم املتحدة

    
يــشرفين أن أوافــيكم طيــه مبــذكرة مفاهيميــة اســتعداداً للمناقــشة املفتوحــة الــيت جيريهــا    

اق  بـشأن حتـديات مكافحـة اإلرهـاب يف أفريقيـا يف سـي              ٢٠١٣مـايو   / أيار ١٣جملس األمن يف    
  .حفظ السالم واألمن الدوليني

ــن         ــة مـ ــفهما وثيقـ ــا بوصـ ــالة ومرفقهـ ــذه الرسـ ــيم هـ ــضلتم بتعمـ ــو تفـ ــا لـ ــون ممتنـ وأكـ
  .جملس األمن وثائق

  
  السفري
  املمثل الدائم

  مينانكودجو ) توقيع(
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 املوجهـة إىل األمـني العـام مـن          ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ٣٠مرفق الرسالة املؤرخـة         
  مم املتحدةاملمثل الدائم لتوغو لدى األ

  
مــذكرة مفاهيميــة جللــسة إحاطــة يعقــدها جملــس األمــن بــشأن حتــديات مكافحــة      

  اإلرهاب يف أفريقيا يف سياق حفظ السالم واألمن الدوليني
   ٢٠١٣مايو / أيار١٣    

  
  مقدمة    

تقترح توغو، يف إطار رئاستها جملس األمن لفترة ثانية، تنظيم مناقـشة رفيعـة املـستوى                  
حتــديات مكافحــة اإلرهــاب يف أفريقيــا يف ســياق حفــظ  ’’ ملوضــوع ٢٠١٣يو مــا/ أيــار١٣يف 

  .‘‘السالم واألمن الدوليني
حيتل اإلرهاب يف أفريقيا اليوم مكانة هامة على الـساحة الدوليـة، وهـو ال يفتـأ يتطـور                  

ــصبح مركــز         ــأن ت ــا مهــددة ب ــة، حــىت إن أفريقي ــدا وجتــاوزاً للحــدود الوطني ــر تعقي ــصبح أكث لي
  .اإلرهاب
واإلرهاب بـال شـك واحـد مـن أخطـر التهديـدات احملدقـة بالـسالم واألمـن الـدوليني،                   

  .وهو مصدر قلق شديد ليس للدول األفريقية وحدها، ولكن للمجتمع الدويل ككل
وقد ظهر التزام اجملتمع الدويل مبكافحة اإلرهاب وتصميمه علـى القـضاء عليـه بـشكل                

ففـي  . القانونيـة وإنـشاء مؤسـسات متخصـصة    رئيسي من خالل اعتمـاد العديـد مـن الـصكوك            
، اعتمدت اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة االسـتراتيجية العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب،                ٢٠٠٦عام  

وأنــشأت فريقــاً خاصــاً لتيــسري التنــسيق وضــمان االتــساق يف اإلجــراءات الراميــة إىل مكافحــة   
لـك، أنـشأ جملـس األمـن، عمـال          وعـالوة علـى ذ    . اإلرهاب، واملـساعدة يف تنفيـذ االسـتراتيجية       

ــة قــــرارات، )٢٠١١ (١٩٨٩، و )٢٠٠١ (١٣٧٣، و )١٩٩٩ (١٢٦٧بقراراتــــه  ، يف مجلــ
  .هيئات فرعية تشارك يف اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب

وبطبيعــة احلــال، أفــضى هــذا اإلطــار القــانوين واملؤســسي إىل قيــام التعــاون الــالزم بــني   
ومع ذلك، لـن يكـون باإلمكـان حتقيـق خمتلـف األهـداف              . مجيع األطراف على الصعيد الدويل    

  .إال من خالل بذل جهود تتجاوز معاجلة أعراض اإلرهاب لتصل إىل جذوره
وتصارع هذه املؤسسات يف الوقـت احلـايل األحـداث الـيت تـشهدها أفريقيـا يف اآلونـة                     

  .األخرية واليت تدعو إىل بذل املزيد من اجلهود
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   الظاهرة يف أفريقيا حملة عامة عن  –أوالً   
تطغى على اإلرهـاب يف أفريقيـا اليـوم، جبميـع مناطقهـا دون اإلقليميـة، أنـشطة تنظـيم                      

القاعدة يف بـالد املغـرب اإلسـالمي، وحركـة الـشباب اجملاهـدين، ومجاعـة أهـل الـسنة للـدعوة                      
 ، وجيش الرب للمقاومـة، وحركـة التوحيـد واجلهـاد يف غـرب أفريقيـا،               )بوكو حرام (واجلهاد  

  . وحركة أنصار الدين
التكتــل ’’وقــد بــدأت هــذه اجلماعــات اإلرهابيــة تتكتــل يف حتــالف لتــشكل نوعــاً مــن    

، ومدت هلا جذوراً على املستوى الوطين يف العديد من البلدان، حـىت أصـبح               ‘‘اإلرهايب الدويل 
نـشطة  واألسـوأ مـن ذلـك أن أ       . من الصعب اليوم التمييز بني اإلرهاب الدويل واإلرهاب احمللي        

هذه اجلماعات اإلرهابية تشكل هتديداً خطرياً للجهود الـيت تبـذهلا بعثـات اجملتمـع الـدويل لبنـاء             
  .السالم وحفظ السالم، كما هو الشأن يف الصومال ومايل، على سبيل املثال

  
   اإلجراءات اإلقليمية  –ثانياً   

توى دون اإلقليمـي،    إن جهود أفريقيا ملواجهة التهديد اإلرهايب، مبا يف ذلك على املـس             
واتسمت التدابري املتخـذة يف هـذا الـسياق بالطـابع الوقـائي، وسـادت               . مل تبدأ منذ وقت قصري    

  .فيها روح التنسيق، واعتمدت على تعدد املبادرات
، اعتمد االحتاد األفريقي اتفاقية منع اإلرهاب ومكافحتـه، الـيت   ١٩٩٩يوليه  /ففي متوز   

، اعُتمــد ٢٠٠٤يوليــه / متــوز٨ويف . ٢٠٠٢ديــسمرب /ول كــانون األ٦دخلــت حيــز النفــاذ يف 
. أديـــس أبابـــا بروتوكـــول إضـــايف يـــضع اآلليـــات واألجهـــزة الالزمـــة لتنفيـــذ االتفاقيـــة          يف
ــول ويف ــبتمرب /أيل ــاد      ٢٠٠٢س ــاع االحت ــل يف اجتم ــة عم ــر العاصــمة خط ، اعُتمــدت يف اجلزائ

  .األفريقي الرفيع املستوى املعين مبنع اإلرهاب ومكافحته
مالً هبذه اخلطة، تأسس املركز األفريقي للدراسـات والبحـوث املتعلقـة باإلرهـاب،              وع  

  .واتُّخذ له مقر يف اجلزائر العاصمة
، استــضاف املركــز اجتماعــاً خلــرباء الــدول     ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول١٥ويف   

ذلـك  األعضاء يف االحتاد األفريقي لدراسة مشروع قانون منوذجي ملكافحة ظاهرة اإلرهاب، و           
ــة وإعطــاء قــرارات األمــم املتحــدة املناهــضة لإلرهــاب قــوة      هبــدف مواءمــة التــشريعات الوطني

  .ملزمة
وضــمن اإلطــار املؤســسي الــذي وضــعه االحتــاد األفريقــي هبــدف مكافحــة اإلرهــاب،    

أُسند دور رئيسي إىل املفوضية وإىل جملـس الـسلم واألمـن يف تنـسيق اجلهـود املبذولـة يف مجيـع                      
  .ةأحناء القار
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وباإلضــافة إىل ذلــك، اختــذت هيئــات مثــل اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا،   
واجلماعــة االقتــصادية والنقديــة لوســط أفريقيــا، واالحتــاد النقــدي ألفريقيــا الوســطى، وغريهــا،  
العديد من املبادرات بشأن خمتلـف جوانـب مناهـضة اإلرهـاب، مبـا يف ذلـك التعـاون القـضائي                     

يمي ودون اإلقليمي يف املسائل اجلنائية، ومتويل اإلرهـاب أو غـسل األمـوال،           على الصعيد اإلقل  
  .وإنفاذ القانون، ومراقبة احلدود

  
  حتديات مكافحة اإلرهاب  -ثالثاً   

إن دراسة التهديد الذي تشكله اجلماعات اإلرهابيـة يف القـارة األفريقيـة تكـشف عـن                   
ســواء عــن صــواب أو عــن خطــأ، التطــرف واقــع مــثري لقلــق بــالغ، إذ جيتمــع يف نظــرة واحــدة، 

  .السياسي والديين واأليديولوجي إىل جانب اجلرمية املنظمة
إذ يــصطدم هــذا . ولقــد ثبــت حــىت اآلن صــعوبة تبلــور التعــاون اإلقليمــي الــضروري     

التعـاون فيمـا يبـدو بـنقص املـوارد لـدى دول املنطقـة، كمـا ينكـسر علـى صـخرة االختالفــات            
لسياسية، واملنازعـات اإلقليميـة الـيت ال مفـر منـها، والتخـوف مـن املـساس                  التارخيية والثقافية وا  

  .بالسيادة الوطنية
وعلــى الــرغم مــن اجلهــود الــيت بذلتــها الــدول يف الــسنوات األخــرية هبــدف ختــصيص      

املـوارد الكافيـة وإقامـة املؤســسات املناسـبة ملعاجلـة الظـروف املؤديــة إىل نـشوء اإلرهـاب، فقــد         
  .اضحة يف أفريقياظهرت مواطن ضعف و

ــة كــان           ــالغ طائل ــا مب ــى مكافحــة اإلرهــاب تكــاليف باهظــة ُتخــصص هل وتترتــب عل
  .باإلمكان أن تصرفها الدول يف األنشطة اإلمنائية ذات األولوية

وأما املبالغ الضخمة اليت تأيت من الفـديات املدفوعـة لإلرهـابيني ولغريهـم مـن مـرتكيب               
اً ما ُتستعمل لشراء أسلحة أكثـر تطـورا، وجتنيـد املزيـد مـن               األعمال اإلجرامية االنتهازية فكثري   

ولــيس مــستبعداً أن تكــون األنــشطة اإلجراميــة  . اإلرهــابيني، وتنفيــذ هجمــات واســعة النطــاق 
مترابطــة حبيــث يــصب بعــضها يف بعــض، وهــي بــذلك تغــذي اإلرهــاب يف أفريقيــا واألعمــال    

  .اإلجرامية اليت تعيث يف مناطق أخرى من العامل
. قــوض األنــشطة اإلرهابيــة اجلهــود الراميــة إىل توطيــد ســيادة القــانون والدميقراطيــة وت  

ومن مث فإن التطورات اهلامـة الـيت يـشهدها اإلرهـاب يف هـذا اجلـزء مـن العـامل تزيـد مـن حـدة                    
وحمــصلة األمــر أن  . املخــاطر الــيت هتــدد القــارة األفريقيــة بعــدم االســتقرار ودولَهــا باالهنيــار        

إن اختلفت درجة خطورته من منطقة إىل أخرى، فهو يسبب ضـعف الـدول              اإلرهاب، حىت و  
واخلطـر  . األفريقية، بل يفضي إىل اهنيارها، وهي، باملناسبة، ال متلك مقومات مواجهـة املوقـف      
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الداهم اآلن هو أن تصبح أفريقيا معسكراًً لتدريب اإلرهابيني وقاعدة لتجنيـدهم ونقطـة عبـور                
  . ألنشطة غري مشروعة أخرىهلم، ومركزاً حلشد األموال

واألســوأ مــن ذلــك، ُيخــشى أن يــتمكن اإلرهــابيون مــن الــسيطرة علــى أراض حتتــوي    
سـيما الـنفط واليورانيـوم واملـاس، وكـثري       على موارد طبيعية استراتيجية للمجتمـع الـدويل، وال        

  .من املوارد األخرى
  

  األهداف   -رابعاً   
هاب ويعتمد بيانات رئاسية وبيانـات صـحفية        كثرياً ما يناقش جملس األمن مسألة اإلر        

  .يف هذا الصدد
إال أن املناقشات الـيت أُجريـت حـىت اآلن ظلـت عامـة إىل حـد مـا، ومل يتـسن التركيـز                

على خصوصيات اإلرهاب يف أفريقيا من حيث أسـبابه ونتائجـه، وعلـى اجلهـود املبذولـة علـى           
  .دمة من اجملتمع الدويلالصعيد اإلقليمي، واحلاجة إىل زيادة املساعدة املق

ويف الوقت الذي أصبح فيه اإلرهاب أكثر تغلغالً يف أفريقيا، مثلمـا يـشهد علـى ذلـك                
الوضع القائم يف مشال مايل ومنطقة الساحل والصحراء ونيجرييا، علـى وجـه اخلـصوص، حـىت         

ملتخـذة حـىت    أمسى مصدراً رئيسياً للقلق، فإنه ال حميد عن استعراض احلالـة الـسائدة والتـدابري ا               
  .اآلن

وتصبح هـذه املـسألة أكثـر إحلاحـاً عنـدما يـدرك املـرء أنـه مهمـا تكـن التـدابري األمنيـة                           
  .املتخذة، مبقدور أي إرهايب له ما يكفي من العزمية أن جيد طريقة لاللتفاف عليها

فمــن شــأن إجــراء مناقــشة خلطــر اإلرهــاب تركــز علــى أفريقيــا أن متكــن مــن اإلحاطــة   
حملـددة الـيت تنفـرد هبـا القـارة يف هـذا الـصدد، ومـن إيالئهـا االهتمـام املناسـب،                  باخلصوصيات ا 

  .شه وتدارك ضعفها إزاء اإلرهابيومن مث الوعي بالوضع الذي تع
  

  النتائج  -خامساً   
  .ُيتوقع أن تفضي املناقشة املتوخاة إىل اعتماد بيان رئاسي  

  


