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نورا أبو النصر ،وروالن حامد ،وأحمد رشوان
باحثون بمركز القاهرة الدويل
لتسوية النزاعات وحفظ وبناء
السالم

يف كلمته أثناء اجللسة اخلتامية للمؤمتر اإلقليمي رفيع
املستوى حول «تطوير أداء عمليات حفظ السالم» ،الذي
نظمته احلكومة املرصية ،بالتعاون مع مركز القاهرة الدويل
لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السالم يف شهر نوفمرب عام
 ،201٨أعلن السيد/سامح شكري وزير اخلارجية أن
«قضايا السلم واألمن هي أولوية مرص خالل رئاستها لالحتاد
األفريقي»؛ هلذا ،تسلط هذه املقالة الضوء عىل بيئة التهديدات
والتحديات واملخاطر التي تواجه السلم واألمن يف أفريقيا،
وتداعياهتا بالنسبة لألمن القومي املرصي ،ودور مرصيف
التعامل مع تلك التهديدات ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل
الدور املرصي يف تفعيل وتعزيز دعائم بنية السلم واألمن
باالحتاد األفريقي ،انتهاء باسترشاف مالمح تنامي هذا الدور
وتوسعه خالل فرتة الرئاسة املرصية لالحتاد األفريقي ،والتي
تبدأ يف شهر فرباير من العام اجلاري.2019
ً
أوال -بيئة التهديدات للسلم واألمن يف أفريقيا:

لعل أهم ما تتسم به بيئة السلم واألمن األفريقية هو
تنوع وتشابك التهديدات والتحديات واملخاطر التي تعج
هبا .فمن ناحية ،عانت القارة ولعقود طويلة من النزاعات
املسلحة ،والتي كانت يف مراحلها األوىل مقترصة عىل دوهلا
مؤخرا داخل الدولة الواحدة
 ،Interstateثم أصبحت
ً
 ،Intrastateوذلك بنشوب احلروب األهلية .وقد تزامن
هذا التحول النوعي يف طبيعة النزاعات مع تعقد أسباهبا

اجلذرية وديناميكياهتا ،وتعدد األطراف املتناحرة فيها حمل ًيا،
واملنخرطة فيها إقليم ًيا ودول ًياً ،
فضال عن بزوغ الفاعلني من
دون الدول  .Non-state Actorsوقد كانت حمصلة ذلك
أن أصبحت النزاعات أكثر عن ًفا ،وأعىل تكلفة وأطول أمدً ا،
مع ختطي انعكاساهتا السلبية للدولة حمل النزاع إىل الدول
واألقاليم املجاورة .Spillover

ومن ناحية أخرى ،توفر النزاعات األفريقية  -السيام يف
الدول واملناطق التي يرتتب عىل النزاع اهنيار أو غياب سلطة
الدولة فيها  -بيئة خصبة لتوطن اإلرهاب ثم انتشاره للدول
املجاورة ،بحيث أصبحت هناك عالقة عضوية بني النزاعات
من ناحية ،وانتشار التنظيامت اإلرهابية من ناحية أخرى،
وهو ما يؤكده مؤرش اإلرهاب العاملي Global Terrorism
ريا
( Index )GTIلعام  ،201٨والذي يوضح أن جان ًبا كب ً
من نمو التهديد اإلرهايب حول العامل  -السيام يف أفريقيا -
هو إما نتيجة مبارشة للنزاعات أو كعرض هلا .ووف ًقا للمؤرش
ً
تأثرا باإلرهاب
أيضا ،تضمنت قائمة الدول العرشين األكثر ً
يف العامل عرش دول أفريقية (أي نصف القائمة) ،نصفها يف
حالة نزاع مسلح هي الصومال ،وليبيا ،وجنوب السودان،
ومجهورية الكونغو الديمقراطية ،وأفريقيا الوسطى ،والباقي
هي من الدول املجاورة ملناطق النزاع .باإلضافة إىل ذلك،
احتفظت التنظيامت اإلرهابية األفريقية ،مثل بوكو حرام
وحركة الشباب ،بمكانتها ضمن أكثر اجلامعات اإلرهابية يف
العامل ً
فتكا ،مع جتاوز عملياهتا حدود نيجرييا يف حالة األوىل

* «يعرب هذا املقال عن اآلراء الشخصية للباحثني ،وال يعرب بالرضورة عن رأي مركز القاهرة الدويل لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السالم أو أى جهة ينتمي إليها».
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لتصل إىل بحرية تشاد ومنطقة الساحل والصحراء ،وحدود
الصومال يف حالة الثانية ،لتصل إىل كينيا والقرن األفريقي،
ً
فضال عن عودة تنظيم القاعدة بقوة إىل منطقة الساحل
والصحراء ،انطال ًقا من مايل ،والتي تعاين هي األخرى من
نزاع مسلح.

ومن ناحية ثالثة ،أدت زيادة وترية النزاعات إىل خلق
بيئة مواتية لنمو شبكات اجلريمة املنظمة العابرة للحدود،
حيث تعاين مناطق النزاع من ضعف مؤسسات إنفاذ القانون
وتدهور مستوى املعيشة ،ما ترتب عليه ارتفاع أعداد النازحني
واملهاجرين قرس ًيا ،السيام يف أفريقيا والرشق األوسط .ففي
عام  2016عىل سبيل املثال ،بلغ عدد النازحني 65٫6
نازحا حول العامل  ،متركز حوايل ربعهم يف دول الرشق
مليون ً
األوسط وشامل أفريقيا .عالو ًة عىل ذلك ،ال تزال البلدان يف
املناطق النامية ،السيام يف أفريقيا ،تستضيف غالبية الالجئني
يف العامل .وتم منح حوايل  % ٨5من مجيع الالجئني يف هناية عام
 2017احلامية يف بلدان املناطق النامية التي ضمت  9من أكرب
 10دول مضيفة لالجئني .وتشمل الدول التي هبا أكرب عدد
من املهاجرين القرسيني يف أفريقيا كل من؛ جنوب السودان،
والصومال ،ومجهورية الكونغو الديمقراطية ،ومجهورية
أفريقيا الوسطى ،وبوروندي ،ونيجرييا ،ومايل .ويزيد من
تعقيد األمور الصالت الناشئة واملتزايدة بني اجلامعات
اإلرهابية من ناحية واإلجرامية من ناحية أخرى ،والتي
أصبحت تتعدى جمرد استخدام نفس الشبكات والتكتيكات،
إىل التعاون يف هتريب وجتارة البرش واألسلحة واملخدرات،
واستخدام عوائد تلك األنشطة اإلجرامية يف متويل اإلرهاب
وتغذية النزاعات.
ثان ًيا -انعكاسات بيئة التهديدات األفريقية عىل األمن
القومي املرصي:

تفرض بيئة التهديدات للسلم واألمن يف أفريقيا السابق
اإلشارة إليها حتديات جسام بالنسبة لألمن القومي املرصي،
سواء يف جواره املبارش ،مثل ليبيا ،أو يف املناطق اجلغرافية التي
ترتبط هبا مصالح اسرتاتيجية لألمن القومي املرصي ،وعىل
رأسها حوض النيل ،والقرن األفريقي ،والساحل والصحراء.
ففي منطقة حوض النيل ،مثل انفصال جنوب السودان عن
السودان عام  2011حتد ًيا جوهر ًيا بالنسبة ملصالح مرص
السياسية واالقتصادية واملائية ،اشتدت حدته بعد اندالع
النزاع يف الدولة اجلديدة عام  ،2013وفشل جهود التسوية
السلمية للنزاع وعودته لالنفجار من وقت آلخر .وباملثل،
يمثل استمرار عدم استقرار األوضاع يف الكونغو وبوروندي
ريا لألمن القومي املرصي وللمصالح الوطنية املائية.
حتد ًيا كب ً

ويف منطقة القرن األفريقي ،يمثل استمرار النزاع يف
الصومال ،والذي تبعه يف مرحلة الحقة انفجار الوضع يف
اليمن ،وتوطن التهديد اإلرهايب يف منطقة القرن األفريقي،
والتي تزامن معها يف مرحلة سابقة عمليات القرصنة البحرية
بالقرب من سواحل البحر األمحر وخليج عدن ،هتديدً ا
ً
مبارشا ألمن وسالمة السفن يف قناة السويس ،أحد أهم
ممرات املالحة الدولية ،وأحد أهم مصادر الدخل القومي
املرصيً ،
فضال عن انعكاساهتا السلبية عىل خطط احلكومة
املرصية حال ًيا ويف املستقبل لتحويل منطقة القناة إىل مركز
لوجيستي عاملي يكون قاطرة لالقتصاد املرصي ،وملنطقة
القناة وسيناء عىل وجه التحديد.
أما يف منطقة الساحل والصحراء ،وامتدادها املبارش يف
ً
وصوال إىل احلدود املرصية الغربية ،فيمثل هذا الفضاء
ليبيا
مرتعا لكافة أنواع التهديدات العابرة
اجلغرايف الواسع
ً
للحدود ،والتي يأيت عىل رأسها اإلرهاب واجلريمة املنظمة
واهلجرة غري الرشعية ،كام يعد يف الوقت نفسه ذريعة للتدخل
األجنبي بكافة صوره ،بد ًءا بإقامة مناطق نفوذ للقوى
الكربى ،وانتها ًءا بالتدخل العسكري املبارش ،مثلام حدث يف
ليبيا ومايل.
ثال ًثا -دور مرص ىف دعم بنية السلم واألمن األفريقية:

باإلضافة إىل االنخراط املرصي النشط يف العديد من قضايا
السلم واألمن يف القارة ،سواء من خالل جهود الوساطة
وتسوية النزاعات ،مثلام هو احلال يف جنوب السودان
وبوروندي وغريها ،أو املشاركة يف عمليات حفظ السالم
األممية يف القارة منذ املشاركة األوىل يف مهمة األمم املتحدة يف
ً
وصوال إىل املسامهات احلالية يف كل من
الكونغو عام 1960
دارفور وجنوب السودان ومايل وأفريقيا الوسطى والكونغو،
أو جهود بناء السالم من خالل األدوار املتنامية لكل من
الوكالة املرصية للرشاكة من أجل التنمية ،ومركز القاهرة
الدويل لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السالم ،أو يف جهود
إعادة بناء الدولة ومؤسساهتا ،مثلام هو الوضع يف ليبيا ،لعبت
دورا تارخي ًيا يف إنشاء وتفعيل وتعزيز قدرات مؤسسات
مرص ً
العمل األفريقي املشرتك ،بد ًءا بتأسيس منظمة الوحدة
األفريقية عام  ،1963واستضافتها ألول قمة هلا يف شهر يوليو
مرورا بتصديقها عىل القانون التأسييس لالحتاد
عام ،1964
ً
األفريقي ضمن أوائل الدول األفريقية ،وانتها ًءا بمسامهتها يف
ميزانية االحتاد األفريقي كأحد كربيات الدول املسامهة مال ًيا يف
متويل كافة أنشطة املفوضية ،وعىل رأسها بنية السلم واألمن
األفريقية بمكوناهتا املختلفة ،والتي تشمل جملس السلم
واألمن األفريقي ،والقوة األفريقية اجلاهزة واآللية القارية
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لإلنذار املبكر ،وجلنة احلكامء ،وصندوق السالمً ،
فضال عن
إدارات املفوضية العاملة يف القضايا السياسية وموضوعات
السلم واألمن.

دورا ها ًما يف صياغة
فعىل مستوى صنع القرار ،لعبت مرص ً
الربوتوكول ا ُمل ِ
نشئ ملجلس السلم واألمن األفريقي عام
 ،2004ثم يف تعزيز اضطالعه بمسئولياته يف منع وإدارة
وتسوية النزاعات يف القارة ،وذلك من خالل عضويتها يف
املجلس أكثر من مرة ،كان آخرها الفرتة من .2019-2016
أما مؤسس ًيا ،فقد كان ملرص الريادة يف اقرتاح إضافات هامة
لبنية السلم واألمن األفريقية ،كان آخرها اقرتاح إنشاء مركز
االحتاد األفريقي إلعادة اإلعامر والتنمية بعد النزاعات،
ليكون أداة االحتاد التنفيذية يف جماالت التطوير والتحديث
املفاهيمي لسياسات االحتاد ،ويف تنفيذ املرشوعات وبناء
القدرات الرامية إىل تعزيز جهود بناء واستدام السالم
واحليلولة دون انزالق الدول اخلارجة من النزاعات إىل دائرة
مؤخرا عندما
العنف مرة أخرى .وقد جاء تتويج هذه اجلهود
ً
أقرت القمة األفريقية التي عقدت يف نواكشوط بموريتانيا
العام املايض العرض املرصي باستضافة القاهرة للمركز،
ويتوقع تشغيله خالل عام الرئاسة املرصية لالحتاد.

باملثل ،كان اإلسهام املرصي اجلوهري يف البناء املؤسيس
لألطر األفريقية يف جمال الوساطة .فمن ناحية ،دشنت وزارة
اخلارجية املرصية ومركز القاهرة الدويل لتسوية النزاعات
وحفظ وبناء السالم ىف عام  2010املنتدى رفيع املستوى
ملبعوثي ووسطاء السالم يف أفريقيا ،واستضافت مرص أربعة
من دوراته ،كان آخرها يف رشم الشيخ عام  ،2016وهو
املنتدى الذي حتول مع مرور الوقت إىل أحد أهم أدوات
مفوضية االحتاد األفريقي يف جمال الوساطة ،وأحد أهم
املحافل الدولية السنوية للقاء مبعوثي ووسطاء السالم من
القارة وخارجها لدفع جهود الوساطة وتسوية النزاعات
ً
وإدراكا من مرص لتعقد
األفريقية .باإلضافة إىل ذلك،
طبيعة النزاعات واحلاجة َإىل كوادر متخصصة يف العديد من
املجاالت (التفاوض ،اتفاقيات وقف إطالق النار ،املصاحلة
الوطنية ،نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج ،تسوية
النزاعات احلدودية وعىل املوارد الطبيعية ،إلخ )،،تقدمت
مرص عام  ،2015بمقرتح إلنشاء وحدة لدعم الوساطة
 Mediation Support Unitيف مفوضية االحتاد األفريقي،
وهو املقرتح الذي من املتوقع أن يشهد ز ً
مخا جديدً ا مع تويل
مرص رئاسة االحتاد األفريقي .أما فيام خيص جلنة احلكامء ،فإن
مرص متثل منطقة شامل أفريقيا يف اللجنة.
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كربيات الدول املسامهة عامل ًيا بقوات عسكرية ورشطية يف
مهام حفظ السالم األممية (حتتل حال ًيا املرتبة السابعة) ،لعبت
دورا ها ًما يف إنشاء وتفعيل القوة األفريقية اجلاهزة
مرص ً
( )ASFمنذ تأسيسها عام  200٨كأحد أهم دعائم بنية
السلم واألمن األفريقية .وقد أخذ هذا الدور عدة أشكال،
كان أبرزها اجلهود املرصية احلثيثة لتفعيل قدرة إقليم الشامل،
لتنضم إىل باقي ألوية القوة اجلاهزة ،والتي بلغت بالفعل
مرحلة التشغيل الكامل .وقد بدأت هذه اجلهود تؤيت ثامرها
مؤخرا ،وبالتحديد منذ تويل مرص رئاسة القدرة عام ،2015
ً
رغم التحديات اهلامة التي فرضتها األوضاع يف اإلقليم منذ
عام  .2011من ناحية أخرى ،تستضيف مرص مقر قيادة لواء
القدرة وإحدى قاعدتيه اإلداريتني ،كام يتوىل مركز القاهرة
الدويل لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السالم مسئولية
تنفيذ الدورات التدريبية للقدرة ،باعتباره املركز الوحيد يف
اإلقليم املعرتف به كمركز متيز من قبل االحتاد األفريقي.
عىل صعيد آخر ،تشارك مرص ىف القدرة األفريقية للتدخل
الرسيع يف األزمات African Capacity for Immediate
 Response to Crises )ACIRC(.ومع ذلك  -وإيام ًنا
منها بأمهية تفادي ازدواجية اجلهود واملؤسسات يف بنية السلم
واألمن األفريقية  -تدعم مرص قدرة التدخل الرسيع يف القوة
األفريقية اجلاهزة باعتبارها مكون االنتشار الرسيع للقوة .كام
تشارك مرص يف بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال ،وذلك
من خالل املسامهة بضباط قيادة .كام أسهمت مرص من خالل
مركز القاهرة الدويل يف جهود تطوير املكون املدين لعمليات
حفظ السالم األفريقية ،واستضافت يف شهر مارس عام
 201٨االجتامع التنسيقي السادس ملسئويل سجل املكون
املدين لتقييم اجلهود املبذولة ،وحتديد اخلطوات املستقبلية،
وهى املرة األوىل التي تعقد فيها تلك االجتامعات يف إقليم
شامل أفريقيا.
أما بالنسبة جلهود منع ومكافحة التطرف واإلرهاب،
فتأيت مرص يف طليعة الدول املهتمة هبذا املوضوع يف االحتاد
األفريقي؛ حيث ترأس رئيس اجلمهورية قمة جملس السلم
واألمن يف شهر يناير عام  201٨والتي انعقدت حتت عنوان
«ا ُملقاربة الشاملة ملكافحة التهديد العابر للحدود لإلرهاب
يف أفريقيا» ،والذي اق َ
رت َحت مرص خالله بدء حوار قاري
هيدف إىل مكافحة اإلرهاب .كام تؤكد مرص عىل رضورة
اتباع اسرتاتيجية شاملة للتعامل مع اإلرهاب ال تقترص عىل
اجلوانب العسكرية واألمنية ،بل تعمل عىل زيادة التوعية
وجتديد اخلطاب الديني ،واالهتامم بالتنمية اإلقتصادية
واإلجتامعية ،ومتكني الشباب در ًء الستقطاهبم جتاه الفكر
املتطرف املؤدي لإلرهاب.
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دورا ها ًما يف هذا املجال من
ويلعب مركز القاهرة الدويل ً
خالل ما يقدمه من دورات تدريبية للقيادات املحلية (الدينية،
والقبلية والنسائية والشبابية) لتعزيز قدراهتا يف جمال الوقاية
ومؤخرا ،جاء إنشاء
من التطرف والتشدد املؤدي لإلرهاب.
ً
املركز اإلقليمي ملكافحة اإلرهاب لتجمع دول الساحل
والصحراء كإضافة جادة للجهود األفريقية يف جمال مكافحة
اإلرهابً ،
فضال عن تقديم مرص أللف منحة تدريب لقوات
األمن والدفاع لدول التجمع .ومتثلت أوىل فعاليات هذا
املركز يف تنظيم تدريب مشرتك لدول التجمع يف شهر ديسمرب
املايض هبدف بناء القدرات وتبادل اخلربات.

كام تشجع مرص العمل متعدد األطراف ملكافحة النزوح
القرسي واالجتار بالبرش واهلجرة غري الرشعية ،حيث تشارك
بشكل فعال يف مبادرتني إقليميتني :االحتاد األفريقي-القرن
األفريقي و«عملية اخلرطوم»( ،االحتاد األورويب  -القرن
األفريقي) .إذ استضافت املؤمتر اإلقليمي الثاين ملبادرة االحتاد
األفريقي والقرن األفريقي يف شهر سبتمرب عام 2015؛ حيث
رئيسا ملبادريت
تصدرت إبراز وجهة النظر األفريقية باعتبارها ً
االحتاد األفريقي -القرن األفريقي ،واالحتاد األورويب -القرن
األفريقي ،بالتنسيق مع مفوضية االحتاد األفريقي ،أثناء
قمة فاليتا حول اهلجرة ،والتي انعقدت يف شهر نوفمرب عام
 .2015ويف شهر نوفمرب عام  ،2017استضافت مرص
االجتامع الثالثي األول من نوعه الذي مجع بني ممثيل مبادرة
االحتاد األفريقي ،والقرن األفريقي وعملية اخلرطوم وعملية
الرباط ،والذي ركز عىل مسار اهلجرة بني أفريقيا وأوروبا،
ومكافحة عمليات هتريب املهاجرين واالجتار بالبرش ،السيام
ُ
الق َّرص غري املصحوبني .وتضمنت توصياته تعزيز أوجه
التوافق عىل املستوى العمليايت ،ودفع اجلهود املشرتكة يف
مواجهة التحديات املشرتكة ،والتعجيل بتدفق املعلومات بني
املبادرات .وكذا ترأست مرص جلنة تسيري «عملية اخلرطوم»
عام  ،2014وهى مبادرة إيطالية بني االحتاد األورويب ودول
القرن األفريقي؛ لبحث األسباب اجلذرية للهجرة غري
ومؤخرا يف شهر يوليو عام  ،201٨ترأست مرص -
الرشعية.
ً
مع إيطاليا  -اللجنة واستضافت االجتامع املوضوعي املنبثق
عن «عملية اخلرطوم» حول مسارات اهلجرة ،والذي ركز عىل
اجلهود املبذولة لبناء قدرات مسؤويل إنفاذ القانون ملكافحة
االجتار بالبرش وهتريب املهاجرين ،وشارك فيه  56وفدً ا من
الدول األعضاء يف عملية اخلرطوم ،وتضمن اإلشارة إىل
الدور الذي تلعبه السلطات املرصية للتصدي للهجرة غري
الرشعية ،بام يف ذلك الدورات التدريبية للمسئولني األفارقة.
عىل صعيد متصل ،تشارك اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة
ومنع اهلجرة غري الرشعية واالجتار بالبرش NCCPIM & TIP

يف سلسلة االجتامعات اإلقليمية التي استضافتها مرص لبحث
قضية اهلجرة غري الرشعية ،باإلضافة إىل نقل اخلربة الوطنية
للدول األفريقية.

دورا ها ًما يف تعزيز
باإلضافة إىل ذلك ،تلعب مرص ً
التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي يف جمال السلم
واألمن ،السيام إبان عضويتها املشرتكة يف جملس األمن
الدويل وجملس السلم واألمن األفريقي ،ومن أبرز األمثلة
عىل ذلك استضافة بعثة مرص لدى األمم املتحدة بنيويورك
لالجتامعات التشاورية السنوية بني جملس األمن وجملس
السلم واألمن األفريقي عام  ،2016والتي مهدت الطريق
أمام صدور قرار رئايس من جملس األمن عن الرشاكة بني
املنظمتني .باإلضافة إىل ذلك ،سعت مرص بكل قوة خالل
السنوات املاضية لتوفري منصة للدول األفريقية والعربية
للمسامهة يف املناقشات الدائرة بشأن مستقبل الدور األممي
يف حفظ وبناء السالم ،كان أوهلا عام  2014باستضافة
مؤمتر دويل عن األبعاد اإلقليمية لبناء السالم يف أفريقيا،
تالها استضافة املشاورات اإلقليمية للرشق األوسط وشامل
أفريقيا للجنة رفيعة املستوى ملراجعة عمليات حفظ السالم
ريا باستضافة ورشتي
األممية يف شهر مارس عام  ،2015وأخ ً
ريا للحدث رفيع املستوى عن دور
عمل عربية وأفريقية؛ حتض ً
األمم املتحدة يف موضوعات السلم واألمن يف عام ،2016
ريا باستضافة املؤمتر اإلقليمي عن تعزيز فعالية عمليات
وأخ ً
حفظ السالم يف شهر نوفمرب عام  ،201٨مما أسهم يف إيصال
الصوت األفريقي بشأن تلك املوضوعات احليوية.
رابعا -استرشاف أجندة الرئاسة املرصية لالحتاد األفريقي
ً
يف موضوعات السلم واألمن:
واسعا أمام مرص
تفتح رئاسة االحتاد األفريقي الباب
ً
لتطوير دورها البناء يف تعزيز آليات السلم واألمن األفريقية
املشرتك .ومن املتوقع أن تركز مرص عىل عدد من األولويات
الرئيسية ،وذلك عىل النحو التايل:

 -1الدفع بجهود منع النزاعات والوقاية منها ،واالنخراط يف
جهود الوساطة .باإلضافة إىل تعزيز اآلليات األفريقية إلعادة
اإلعامر والتنمية من خالل تدشني مركز االحتاد األفريقي
املشار إليه .وقد بدأت مرص جهودها يف هذا الصدد بعقد مركز
القاهرة ،بالتعاون مع الوكالة املرصية للرشاكة من أجل التنمية،
ورشة عمل يف شهر أكتوبر عام  201٨حتت عنوان «تفعيل
سياسة االحتاد األفريقي إلعادة اإلعامر والتنمية بعد النزاعات
يف منطقة الساحل :حتديد اخلطوات املستقبلية» ،تستهدف
إعادة إحياء وتفعيل السياسة األفريقية إلعادة اإلعامر والتنمية،
واملسامهة املوضوعية يف حتديد جماالت عمل وأنشطة املركز.
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 -2بناء القدرات األفريقية يف جمال السلم واألمن من خالل
تعزيز أدوار الوكالة املرصية للرشاكة من أجل التنمية ،ومركز
القاهرة عىل الساحة األفريقية ،وتوسيع املشاركة املرصية
يف األنشطة القارية ،إىل جانب اإلسهام يف تطوير اإلطار
املفاهيمي والعمليايت لبعثات حفظ السالم ،استنا ًدا إىل
اخلربات املرتاكمة للمؤسسات املرصية.
 -3التعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي ملراجعة وحتديث
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سيناريوهات القوة األفريقية اجلاهزة ،وتنظيم عالقتها
باألسرييك ( ،)ACIRCومشاركة مركز القاهرة  -باعتباره
أحد مراكز التميز املعتمدة من قبل االحتاد األفريقي  -يف
تدريب قوات لواءات أخرى ،باإلضافة إىل قدرة إقليم شامل
أفريقيا.
 -4تطوير موقف أفريقي موحد فيام خيص إصالح عمليات
حفظ السالم األممية.

