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يسر  

متر رابعة عشر ملؤالدورة العادية ال االفريقيةعقد رؤساء أجهزة األمن واملخابرات  .1

حتت  م،4317سبتمرب 03إىل  42 منيف الفرتة  ،السيسا يف اخلرطوم، السودان

االستقرار السياسي يف يق قمكافحه االرهاب وحتجتاه  شاملة ةاسرتاجييحنو  : "شعار

  ."أفريقيا
 

. رئيس مجهورية السودان ،عمر حسن البشري /الرئيس فخامةحضور شّرف املؤمتر  .4

د أنه على الرغم من وأّك ،اخلرطوم يفجبميع الوفود فخامة الرئيس  ويف كلمته، رحّب

على السودان من بعض الدول وغري القانونية املفروضة  نهكةامُلالعقوبات االقتصادية 

لتحقيق املصاحلة  ُقُدمًا يف جهوده ماضيسودان إال أن ال ،م1997 الغربية منذ العام

مبادرة احلوار الوطين الشامل اليت ضمت مجيع  جتسد يف كماواالنتعاش االقتصادي 

ن بادرة احلوار الوطين أدت إىل حتسإن مإىل الرئيس  وأشار فخامة. أصحاب املصلحة

انسحاب تدرجيي مما مهد الطريق لوقف دائم إلطالق النار و ر،الوضع األمين يف دارفو

 .دارفور يفلبعثة األمم املتحدة واالحتاد األفريقي 
 

اللتزامها الثابت ( ادااليق)للتنمية وأثنى فخامة الرئيس على اهليئة احلكومية الدولية  .0

نزوح الذي أدى إىل و ،حنو إجياد حل دائم لعدم االستقرار احلالي يف جنوب السودان

مساعدة حنو  إلتزامهالسودان مواصلة على  وشدد. اجلارةآالف األشخاص يف الدولة 

شعب جنوب السودان على إجياد حل دائم للتحديات اليت يواجهها، وفتح املزيد من 

الرئيس إىل أن أمن فخامة وأشار . املمرات اإلنسانية واستضافة آالف الالجئني

 .طاملا أن جريانه يواجهون عدم االستقرار يف خطرالسودان 
 

السيسا مؤمتر أشار فخامة الرئيس إىل أن شعار شعار املؤمتر، يف معرض حديثه عن و .2

لطبيعة املعقدة ل إذ أخذ يف اإلعتباروجاء يف الوقت املناسب  وثيق الصلةالرابع عشر 

شراكات  صياغةإىل احلاجة امللحة إىل  ودعاوالعابرة للتهديد الذي يشكله اإلرهاب، 

 إطارإىل أنه يف  أيضًا امة الرئيسفخ أشارو. اسرتاتيجية شاملة ملكافحة هذا التهديد

 يتضمن شاماًل على الدول األفريقية أن تنتهج نهجًا تعنياألمن، يزعزعة التصدي ل
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يف  قدالذي ًعاملنتدى مثل الفكرية،  اخلطاب املتطرف من خالل املنتدياتمكافحة 

د فخامة الرئيس للمؤمتر يف هذا الصدد، أّكو. م4317سبتمرب  47اخلرطوم يف 

 ستمر يف عقد مثل هذه املنتدياتوأن السودان سي حكومتهمن دعم ال لتواص

 .لتعزيز تبادل املعلومات بني خمتلف أصحاب املصلحة يف أفريقيا الفكرية سنويًا
 

األمني العام جلهاز األمن و ،رئيس السيسا املنتهية واليته أثنى ،مستهل كلمتهويف  .5

على السودان يف نزابامويتا، جوز /جنرالالعميد  ،واملخابرات الوطين الرواندي

وأعرب عن خالص امتنانه لفخامة الرئيس البشري  ،السيساجتاه  ةنشطال ملساهماته

دليل هذا و دحام جدول أعماله،زإ رغم الرابع عشر رمسيًاالسيسا مؤمتر  هالفتتاح

على حضوره كذلك شكر الرئيس و. على القيمة اليت يوليها الرئيس للسيسا واضح

كما . م4317ر أساس مقر السيسا يف أديس أبابا بإثيوبيا يف يناير مراسم وضع حج

لسيسا يف تدريب االذي قدمه لبناء أكادميية  كريمعلى العرض الأيضًا شكر فخامته 

شعب العن تضامنه مع رئيس السيسا الفرصة لإلعراب واغتنم . مقرها بأديس أبابا

 سودانوبات املفروضة على الإىل الرفع العاجل وغري املشروط للعق ودعا، يالسودان

 .الغربية دولالبعض  من
 

ملنظمات حركة ا سرعةنزابامويتا إىل  /جنرال العميدملح املؤمتر، أ شعاروفيما يتعلق ب .6

 ل املظا م الداخليةستغالإب تستتمر يف البقاءاليت وطبيعتها السرية، واإلرهابية 

 هذا الصدد، دعا مجيع ويف. حكوماتهم ضداحملليني  املواطنني لتعبئةالضعف  نقاطو

 .هلذا التهديدبفعالية الدول األفريقية إىل تضافر اجلهود للتصدي 
 

 ،املدير العام جلهاز األمن واملخابرات الوطين السودانيو ،رئيس السيساأعرب  .7

يف  جبميع الوفود إىل جانب ترحيبهحممد عطا املوىل عباس،  /الفريق أول مهندس

. هذه املناسبةيره لفخامة الرئيس على تشريفه قداخلرطوم، عن خالص امتنانه وت

وهي  ،لسيسااليت يستضيف فيها السودان مؤمترًا لوأشار إىل أن هذه هي املرة الثالثة 

الدور إىل رئيس السيسا أيضا  وأشار. للسيسا الدولةوليها داللة على األهمية اليت ت
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من ا، ويشمل ذلك، يف حتقيق السالم واألمن يف أفريقي تلعبه السيسااهلام الذي 

فوضية االحتاد األفريقي مل فّعالةمعلومات استخبارية  إتاحةضمن أمور أخرى، 

اىل  أّدىالسيسا  تأسيسن أشار اىل أكما . مستنريةألجهزة األعضاء الختاذ قرارات لو

التبّصر ت ضباط املخابرات االفريقية من َناستخباراتية قارية مّكأمنية و منظمةنشاء إ

القيام به على الدول حول ما يتعني  راءوتبادل اال اإلستخباريال اجملت تطورابشأن 

 .منفرد على حنومجاعيًا و
 

أجهزة املخابرات األفريقية إىل إقامة شراكات اسرتاتيجية  ،السيسا رئيسودعا  .8

للحدود، املنظمة العابرة  ميةاجلرأشكال مكافحة اإلرهاب وغريه من حنو شاملة 

 موعاتواجمل ،املارقةغري احلكومية املنظمات  تشكلهااليت  اتالتهديد خصوصًا

 .واالرتزاق، واملقاتلني اإلرهابيني األجانب ،السالبة اتاملسلحة والقو
 

مساعيل شرقي، إ /، السفريالسلم واألمن باالحتاد األفريقيمفوض من ناحيته، أشار  .9

من د عدإىل  ،موسى فكي حممد /سعادة السيد ،ل رئيس االحتاد األفريقيمّثالذي و

أفريقيا إسكات إن أرادت  إستهدافها السيساعلى األمنية اليت ينبغي  هدداتامل

كشف من ضمن أمور أخرى، ويشمل ذلك، . 4343 سنةالبنادق يف القارة حبلول 

 ،غري املشروعة اخلفيفةاألسلحة وسلحة الصغرية ألاملتعلقة بإنتشار ا سلسلة الدعم

ألغراض  االلكرتوني الفضاءوإساءة استخدام  ،غري املشروعة إلرهابينيامتويل ليات آو

. للحدود بني اإلرهاب وغريه من اجلرائم املنظمة العابرة والعالقة ماالتطرف، 

مركز حبوث ودراسات  ،شرقي /ذه التهديدات، دعا السفريللتصدي هلوكوسيلة 

إىل  وآلية اإلحتاد االفريقي للتعاون الشرطي، اإلرهاب، ونظام اإلنذار القاري املبكر 

 .أنشطتهمإقامة شراكات قوية وتنسيق 
 

خالل  ًاعروض قدمت جمموعة دول الساحل والصحراء ومنظمة التعاون اإلسالمي أيضًا .13 

 /كد السفريأ ويف عرضه الذي قدمه،، السيسا الرابع عشرملؤمتر  االفتتاحيةاجللسة 

إلسالمي، نظمة املؤمتر امباألمني العام للشؤون االقتصادية مساعد محيد أوبلويريو، 



 سري

4 
يسر  

بني املنظمات ما بتزايد اإلرتباط تسميأن املشهد األمين األفريقي املعاصر على 

االجتار غري املشروع  خصوصًا، للحدود اإلرهابية واألنشطة اإلجرامية العابرة

 املسلح، والسطوباألسلحة الصغرية واخلفيفة، واالجتار بالبشر واملخدرات، 

د على احلاجة إىل التعاون الذي أّكالصدد،  ويف هذا. فديةال من أجلواالختطاف 

التعاون االستخباري املشرتك  يف جسدكما يت األوجه تعددبالنهج العاملي امليسرتشد 

، تعددة اجلنسياتاملاملوحدة بني األجهزة وتبادل أفضل املمارسات، والعمليات 

القانونية، وترتيبات تسليم اجملرمني، إىل  تبادل املساعداتلتشريعات، وا مواءمةو

كلمته حبث  ،أوبيلويرو /السفري تمتخإو .أجهزة األمن الوطنيةجانب تعزيز قدرات 

االعتبار  بعنيالسيسا ومنظمة التعاون اإلسالمي على حتديد جماالت التعاون مع األخذ 

 .السيسا أعضاء من عضو( 40)منظمة املؤمتر اإلسالمي تضم ثالثة وعشرين أن إىل 
 

إىل تعزيز العالقات  (صادـــ  سني)ـومن جانبه، دعا إبراهيم ساني أباني، األمني العام ل .11

 ز الشراكات االسرتاتيجية الشاملةمن تعزي بإعتبار ذلك جزءبني منظمته والسيسا 

 أنوأعرب عن قلقه من . مكافحة اإلرهاب وضمان االستقرار السياسي يف القارةحنو 

نعدام األمن يف ال للتصدياملختلفة السياسة  آلياتياغة ص جيدة من حيث القارة

دعا عليه، و. هذه اآلليات ه ال يتم تنفيذأنتكمن يف إال أن املشكلة الرئيسية  ،القارة

األمني العام لسني صاد  متختإو. اآلليات هذه تنفيذالسيد أباني يف هذا الصدد إىل 

ؤثر على تي للتهديدات اليت نهجه الشامل يف التصدعلى بالسودان  شيداًمكلمته 

 .األخرى أن حتذو حذوه دولعلى الينبغي  وهو نهجالبالد، 
 

عروضا عن ترويكا السيسا ورؤساء األقاليم  قدمتجانب البيانات االفتتاحية، وإىل  .14 

املشرتك الذي ختلل  القاسموكان . بإستفاضة مناقشته والذي جرىاملؤمتر،  شعار

م االستقرار السياسي يف القارة، عدية لإلرهاب وهو الطبيعة الكارث مجيع العروض

جهزة السيسا ألتنفيذها من قبل  قابلة للتنفيذوبناء على ذلك، قدم املؤمتر توصيات 

وتشمل هذه التدابري، من بني أمور أخرى، إختاذ نهج . األعضاء للتصدي للتهديدات
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إىل تعزيز الضوء على  احلاجة العروض كذلك وسلطت . شامل للتصدي لعدم األمن

 .التعاون وتبادل املعلومات االستخبارية فيما بني األعضاء
 

: االستقرار السياسي يف أفريقيا: "قد حتت شعاراملنتدى الفكري األول الذي ُععقد إن .10

. املؤمتر الرابع عشر من شعارعلى هامش املؤمتر، مما عزز  "التحديات وآفاق املستقبل

س ال سيما النائب االول لرئيصيات بارزة، وشخفكر الرواد  ضورحبشّرف املنتدى تو

الرئيس و، بكري حسن صاحل /الفريق أول ركن اجلمهورية ورئيس الوزراء،

على حسن  الرئيس التنزاني السابق،و ،أولوسيغون أوباساجنوالنيجريي السابق 

ألفا عمر ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي السابق، الي السابق ملرئيس ، والمويين

شرتك السابق لألمني العام لألمم املتحدة ورئيس مفوضية املمثل اخلاص املو، كوناري

شيخ . دو  ،مباريقإبراهيم  االحتاد األفريقي لبعثة األمم املتحدة يف دارفور بروفيسور

 األخضر اإلبراهيميالسفري ومن نيجرييا،  السفري ابراهيم كوميومن السنغال،  جتاني

كبري املستشارين السياسيني وـــ  من إثيوبيا سيبهات نيقا /السيدمن اجلزائر، و

 .نهالبو يويليل، السفري تللنزاعا ةالبناء ولحللركز األفريقي لللم
 

عن  الفرص املتاحة لتحقيق االستقرار السياسي، فضاًل الفكري ناقش املنتدىوقد  .12 

الفرص املستقبلية من خالل تشجيع البحث العلمي وتفعيل مراكز البحوث دعما 

 . لسياساتلالستقرار السياسي ورسم ا
 

 :، املؤمتربعد مداوالت مستفيضة .15

، يرئيس السودانالعمر حسن البشري،  لفخامة الرئيسأعرب عن امتنانه  .أ

 ؛لتدريب واستضافة املنتدى الفكري سنويًاالسيسا ل بناء أكادمييةلعرضه متويل 
ختلف املتحدثني ذ من جانب ُمقابلة للتنفيالتوصيات المع التقدير ب علمًا أحاط .ب

م واالستقرار يف إستدامة السلكيفية  حولسيسا الاملنتدى الفكري ومؤمتر  يف

 أفريقيا؛
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اليت خرجت بها ورش السيسا املختلفة  شجع األعضاء على تنفيذ القرارات  .جـ

 الفرتة قيد االستعراض؛اليت ُعقدت خالل 
قد الثالث عشر الذي ُع السيسا فاد من املكاسب اليت حتققت منذ انعقاد مؤمترأ .د

ومشل ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، تقديم معلومات . يغالي، رواندايف ك

اضيع مو تناولتاستخبارية إىل مفوضية االحتاد األفريقي؛ واستضافة ورش عمل 

خمتلفة يف السودان ورواندا وجنوب أفريقيا، وبناء قدرات األجهزة األعضاء 

ار املؤمتر إىل أن وأش. أداء أفضل وأكثر كفاءةمن أجل يف السيسا واألمانة 

مكن سُتورش العمل  خرجت بهاللتوصيات القابلة للتنفيذ اليت  التنفيذ الكامل

طة ارخل دورها يف بناء قارة أفريقية خالية من الصراعات وفقًالعب السيسا من 

الطريق الرئيسية لالحتاد األفريقي خلطوات العملية إلسكات البنادق يف أفريقيا 

 ؛4343حبلول عام 
 يئةبالقضايا اليت نوقشت خالل االجتماع السادس عشر هل علمًا أحاط .هـ

التزامه بزيادة تعزيز الثقة املتبادلة بني األعضاء وتبادل  وجدداخلرباء، 

املعلومات االستخباراتية خلدمة أهدافهم املشرتكة، مبا يف ذلك حتقيق هدف 

واحلكومات  رؤساء الدول الذي يتوقعهأفريقيا خالية من الصراعات على النحو 

 األفريقية؛
وتعهد أقر بالتحديات األمنية الراهنة اليت تواجهها بعض البلدان األفريقية  .و

كما . ملكافحة هذه التهديدات ون وتبادل املعلومات اإلستخباريةمبواصلة التعا

أكد املؤمتر من جديد دعمه للجهود اإلقليمية يف التصدي للتهديدات اليت 

اجلنوب جتمع تنمية رار يف القارة، ال سيما يتعرض هلا السالم واالستق

لدول  والتجمع االقتصادينطقة البحريات العظمى مل األفريقي، واملؤمتر الدولي

غرب أفريقيا، ووحدة االتصال والدمج التابعة ملنطقة الساحل والصحراء، 

 (اإليقاد)واهليئة احلكومية الدولية لتنمية 
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ع به تشاد يف مكافحة اإلرهاب على الصعيد أقر املؤمتر بالدور البارز الذي تضطل .ز

الواليات  ما عّبرت عنهاحمللي، وكذلك على الصعيد اإلقليمي، على عكس 

 املتحدة األمريكية
استمرار دعمه وتعاونه مع مفوضية االحتاد األفريقي تأكيده على املؤمتر جدد  .ح

 .القارةوالشركاء االسرتاتيجيني اآلخرين سعيا إىل حتقيق السالم واألمن يف 
يف الفرتة قيد  هاانتخابات عقدتر جبميع الدول األعضاء اليت أشاد املؤمت .ط

االستعراض خالل هذه السنة وأعرب عن تعازيه وتضامنه مع شعب وحكومة 

ائر يف األرواح مجهورية الكونغو الدميقراطية وسرياليون بشأن اخلس

 .سبق هلا مثيلالفيضانات واالنهيارات الطينية اليت  م يواملمتلكات بسبب 
الذي نفذ أثناء املؤمتر وأن مفهوم املؤمتر الالورقي  بإرتياح إىلالحظ املؤمتر  .ي

يف اخلرطوم،  إستمروالثالث عشر للسيسا الذي عقد يف كيغالي، رواندا، 

 .للتنفيذ يتهوقابل فعاليتهالسودان أثبت 
 

داني على الرتتيبات الوطين السو األمن واملخابراتأعرب املؤمتر عن امتنانه جلهاز  .16

اليت ُأحتفت بها مجيع الوفود خالل كامل اللوجستية املمتازة للمؤمتر وكرم الضيافة 

 .نقل امتنانه لشعب وحكومة مجهورية السودان طلب املؤمتر أيضًاو. مدة املؤمتر
 

ستضافة مؤمتري السيسا اخلامس ال نيجريياأعاد املؤمتر تأكيده قبول عرض ناميبيا و .17

 .على التوالي 4319و  4318لسادس عشر يف عشر وا
 

 

 9102سبتمرب  92يف  ،اخلرطوم، مجهورية السودان مت يف


