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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة السادسة والستون    الدورة السادسة والستون

  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٣البند 
التقدم احملـرز   : الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا     

أسـباب الـرتاع يف أفريقيــا   : يف التنفيـذ والـدعم الــدويل  
        نمية املستدامة فيهاوحتقيق السالم الدائم والت

تنفيــذ التوصــيات الــواردة يف تقريــر األمــني العــام عــن أســباب الــرتاع يف      
  أفريقيا وتعزيز السالم الدائم والتنمية املستدامة فيها

  
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
، الـذي اُتخـذ يف أعقـاب نظـر     ٦٥/٢٧٨يقدَّم هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامـة           
/  متـــوز٢٠مـــني العـــام املـــؤرخ ة العامـــة أثنـــاء دورهتـــا اخلامـــسة والـــستني يف تقريـــر األاجلمعيـــ
والذي يتضمن استعراضا لتنفيذ التوصيات الـواردة يف        ) A/65/152-S/2010/526 (٢٠١٠ يوليه

 عن أسباب الرتاع يف أفريقيا وتعزيز الـسالم الـدائم والتنميـة املـستدامة فيهـا                 ١٩٩٨تقرير عام   
)A/52/871-S/1998/318.(  

 
  

  *  A/66/150.  
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ويقدِّم التقرير تقييما للتطورات الرئيسية يف القارة خالل السنة املاضية ويبحـث تنفيـذ                
. ي االستعراضــالتقريــرمنظومــة األمــم املتحــدة للمجــاالت ذات األولويــة الرئيــسية احملــددة يف   

 تتنـاول ة   بإعداد مقترحات تتعلق بالسياسة العام     ٦٥/٢٧٨ومتشيا مع الوالية الواردة يف القرار       
التحديات الناشئة، يقدِّم التقريـر حتلـيال متعمقـا لقـضيتني مـن أكثـر القـضايا إحلاحـا يف أفريقيـا                      

ويقتـــرح توصـــيات “ الـــرتاع واملـــوارد الطبيعيـــة”و “ الـــشباب، التعلـــيم والتوظيـــف”: ومهـــا
  .وعملية حمددة

      
  مقدمة  -أوال   

ــن، ا     - ١ ــن جملــس األم ــام ضــاســتجابة لطلــب م ــل شــامل  ١٩٩٨ طلع ســلفي يف ع  بتحلي
ألسباب الرتاع يف أفريقيا وتعزيـز الـسالم الـدائم والتنميـة املـستدامة فيهـا مقترحـا جمموعـة مـن                      
التدابري الواقعية والقابلة للتحقيق بغية احلد بصورة كبرية من التوترات السياسية والعنف داخـل           

 الـدائم، وتعزيـز التنميـة       بنـاء الـسالم   لكل دولة من الـدول األفريقيـة وفيمـا بـني تلـك الـدول، و               
  ).A/52/871-S/1998/318(االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

 أن أقـدم تقريـرا عـن نتـائج اسـتعراض      ٦٣/٣٠٤وطلبت اجلمعية العامة إيلَّ يف قرارهـا     - ٢
ــر  تن ــواردة يف التقري ــذ التوصــيات ال ، واإلجــراءات املعقــودة األصــلي فــضال عــن االلتزامــات   في

ونتيجـة للمـشاورات الواسـعة      . ١٩٩٨م احملرز، والـدروس املـستفادة منـذ عـام           املتخذة، والتقد 
النطـاق مــع الـدول األعــضاء، واالحتــاد األفريقـي، واجلماعــات االقتـصادية اإلقليميــة األفريقيــة،     
ومنظمات اجملتمع املدين، ومؤسسات بريتون وودز، ومنظومـة األمـم املتحـدة مـن خـالل فرقـة                 

االت املعنيــة بأفريقيــا وبتنــسيق مــن مكتــب املستــشار اخلــاص املعــين العمــل املــشتركة بــني الوكــ
الراميـة إىل جتديـد التـزام       ُمحـِددا التوصـيات واملقترحـات       ا استعراضـيا    بأفريقيا، أصـدرت تقريـر    

  ).A/65/152-S/2010/526(أفريقيا األمم املتحدة بقضايا 
  

  استعراض أحداث السنة  -ثانيا   
املتعلق بأفريقيا، والتركيـز    ي على ضرورة تغيري اخلطاب      راض االستع يشدَّدُت يف تقرير    - ٣

واليـوم يتطلـع العـامل إىل أفريقيـا مـن           . على الفرص واالعتراف بوجود حقـائق خمتلفـة يف القـارة          
  .زاوية خمتلفة، زاوية األمل واإلعجاب بالتقدم الذي حترزه

أفريقيــا يف الــسنة وبــالرغم مــن أن آثــار األزمــات العامليــة ال تــزال حمــسوسة، شــهدت     - ٤
ــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق       ــة االجتماعي ــا وحتــسنا يف مؤشــرات التنمي املاضــية منــوا اقتــصاديا قوي

املعقــود وُيــسهم االســتفتاء الــسلمي علــى االســتقالل يف جنــوب الــسودان   . بالــصحة والتعلــيم
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ــاير /كــانون الثــاين يف وب ، وجنــاح كــأس العــامل لالحتــاد الــدويل لكــرة القــدم يف جنــ   ٢٠١١ين
أفريقيـا، واعتمـاد دسـتور جديـد يف كينيـا، واالنتقـال مـن احلكـم العـسكري إىل احلكـم املـدين            

، والــتغريات الــيت أحــدثها شــعبا مــصر وتــونس يف تغــيري املفــاهيم  يف غينيــا والنيجــر الــدميقراطي
ــدة مــن جانــب االقتــصادات الناشــئة يف    بــسرعة غــري وُت. القدميــة بــشأن القــارة  املــشاركة املتزاي

ــا ة الــسريعترة، والتحــوالالقــا . القــادة األفريقيــوناحليــز الــسياسايت الــذي يعمــل فيــه    ألفريقي
ــاملي          ــصعيد العـ ــى الـ ــري علـ ــذي جيـ ــرد الـ ــول املطـ ــل التحـ ــبحت متثـ ــا أصـ ــع أن أفريقيـ والواقـ

املستويني السياسي واالقتصادي والذي جيربنا علـى إعـادة الـتفكري يف كـثري مـن الطرائـق                وعلى
  .هبااليت نعمل 

، والـضعف الـرتاع املـسلح،     يكابد  زال بعض أحناء أفريقيا     يوبالرغم من هذا التقدم، ال        - ٥
ــدين و ــزمن،    ت ــر امل ــانون والفق ــيادة الق ــال   وس ــساء واألطف ــأة تتحمــل الن ــك التحــديات وط . تل

رهابيـة فـضال عـن القـضايا الـيت          اإلجمـات   اهلعنيفة، و الظاهرات  من امل يزال التهديد املتزايد     وال
ــسويته  ــتم ت ــشكّل حتــديا اســتراتيجيا      مل ت ــنظم، ي ــوع غــري امل ــة والتن ــات االنتخابي ــشأن العملي ا ب

وال يزال جيري انتهاك حقـوق اإلنـسان حيـث يـتم قتـل              . ألفريقيا ولشركائها يف اجملتمع الدويل    
املدنيني عمدا، أو تشويههم أو االعتداء عليهم جنسيا، واستغالهلم أثناء الـرتاع، مـع مـا لـذلك                  

  .صفة خاصة على املرأة والطفلة بمن آثار خطري
وبعض الثـورات الـيت حـدثت يف مشـال أفريقيـا، ومـؤخرا يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء                       - ٦

يف شــكل عنــف انــدلعت ويف اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة مــستمر الكــربى، أســفرت عــن ُعنــف 
وقـرر جملـس    .  شخص منذ بدء الـرتاع     ٦٥٠ ٠٠٠ما يزيد عن    البلد  واسع النطاق حيث غادر     

إحالة احلالة يف ليبيا إىل احملكمة اجلنائية الدوليـة، وفـرض حظـر     ) ٢٠١١ (١٩٧٠األمن بقراره   
على األسلحة املتجهة إىل البلـد وفـرض حظـر علـى الـسفر وجتميـد األصـول لـبعض املـسؤولني                

وال تزال التغريات غري الدستورية للسلطات والعنف الالحـق لالنتخابـات، مـصدر           . احلكوميني
ت يف هنايــة املطــاف عقبــة سياســية عنــدما أدى الــرئيس   ويف كــوت ديفــوار، ســوَّي . قلــق كــبري

  .٢٠١١مايو / أيار٦رمسيا القََسم أمام السلطات الدستورية يف أواتارا 
وبالرغم من االستفتاء الناجح على االستقالل، فإن أحدث دولة أفريقية تواجه هتديـدا               - ٧

مات بــني اينــاير، أســفرت الــصد/كــانون الثــاينومنــذ . بعــدم االســتقرار جــراء العنــف املــستمر 
، وواليـة الوحـدة،     أعـايل النيـل   ، و جونغلي والقوات املتمردة يف     السودانتحرير  الشعيب ل يش  اجل

يـد املـستمر مـن جانـب قيـادة          وتـشري التقـارير إىل أن التجن      . دينعن مئات القتلى وآالف املـشر     
ــادات     ــة بزي ــارير املتعلق ــردين والتق ــاملتم ــشيش يف اجل ــر عيب لال ــسودانتحري ــاطق  ال ــك املن  يف تل

ــة     ــشهور املقبل ــة وسياســية يف ال ــشكل حتــديات أمني ــران. ست ــه /ويف حزي ، حــدثت ٢٠١١يوني
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القـوات الـشمالية يف أبيـي، وفَّـر مـا يزيـد             وبـني   صدامات بني اجليش الـشعيب لتحريـر الـسودان          
ــى  ــال   ١٠٠ ٠٠٠عل ــن القت ــا م ــسكان هرب ــن ال ــذلك، اختــذ جملــس األ  .  م ــن يف واســتجابة ل م
ة ، الــذي أنــشأ قــوة األمــم املتحــدة األمنيــة املؤقتــ  )٢٠١١ (١٩٩٠يونيــه القــرار /حزيــران ٢٧

ــ كردفــان اجملــاورة، ال ويف واليــة جنــوب. ألبيــي يونيــه / حزيــران٥زال القتــال الــذي بــدأ يف  ي
مـوظفي  مباشرة  يسبب موت كثري من املدنيني وتشريد عشرات األلوف كما عرَّض للمخاطر            

مــن االحتــاد األفريقــي، وقّعــت حكومــة الــسودان واحلركــة  وســطاء ومبــساعدة . دةاألمــم املتحــ
ــا يف    ــا بــشأن  ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢٨الــشعبية لتحريــر الــسودان يف أديــس أباب  اتفاقــا إطاري

يوليـه أنـشأ    / متـوز  ٨ويف  . الترتيبات السياسية واألمنية يف والييت النيل األزرق وجنوب كردفان        
بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة جنــوب الــسودان      ) ٢٠١١ (١٩٩٦جملــس األمــن بقــراره   

ــسودان     ــوب الـ ــة جنـ ــساعدة دولـ ــدة ملـ ــد ا اجلديـ ــى توطيـ ــد علـ ــسلم يف البلـ ــران. لـ / ويف حزيـ
 مليـون  ٧٣١مـن أجـل الـسودان     شركائها  عمل األمم املتحدة و   خطة  ، بلغ متويل    ٢٠١١ يونيه

  . باليني دوالر١,٧املطلوب وهو بلغ امل يف املائة من ٤٣نسبته دوالر أي ما 
عدد متزايد من هجمـات القراصـنة العنيفـة قبالـة           بوقوع  أفاد املكتب البحري الدويل     و  - ٨

 من أفـراد الطـواقم      ١ ٠١٦ سفينة وأُخذ    ٤٩، حيث هومجت    ٢٠١٠شاطئ الصومال يف عام     
ويف داخــل . أبعــد يف احملــيط اهلنــديملــسافة وُيــزعم أن القراصــنة الــصوماليني ينــشطون . رهــائن

ومثـــة حـــوايل . صومال، ال يـــزال الـــرتاع الطويـــل األمـــد يـــشكّل هتديـــدا الســـتقرار املنطقـــة الـــ
  ماليـني نـسمة، أي واحـد مـن كـل ثالثـة      ٢,٤كما أن    ،ماليني صومايل مشردين داخليا    ١,٩

، رحــب جملــس األمــن  ٢٠١١يونيــه / حزيــران٩ويف . صــوماليني حباجــة إىل مــساعدة إنــسانية 
  .بتوقيع اتفاق كمباال

ــام    وط  - ٩ ــا لع ــصادية ألفريقي ــات االقت ــا للتوقع ــت ، ٢٠١١بق ــن   أفلت ــا م ــصادات أفريقي اقت
 يف املائـة    ٢,٣ بعد أن كـان      ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٤,٧األزمة العاملية، لينتعش منوها مبتوسط      

. كان النمو يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أسـرع منـه يف مشـال أفريقيـا               و،  ٢٠٠٩يف عام   
ومـن ناحيـة أخـرى ارتفـع     ، ٢٠١١شديد يف أسعار األغذية والوقود يف عـام  ونظرا لالرتفاع ال 

ــشون يف فقــر مــدقع   بالفعــل  ــذين يعي ــا ال ــسكان يف أفريقي ــة  .عــدد ال ــزال معــدالت البطال  وال ت
  .الوصول احملدود إىل الطاقة، قدرة القارة على تكوين الثروة والوظائفكما يقيد املرتفعة 

إىل اجملتمـع الـدويل      ٢٠١٠لعـام   ألهداف اإلمنائية لأللفيـة     ين با املعوقد دعا مؤمتر القمة       - ١٠
الـصافية  املـدفوعات   وقـد زادت إمجـاال      . لوفاء بالتزاماته املتعلقة باملعونة اليت يقدمها إىل أفريقيا       ا

 بليــون دوالر ٤٨ إىل ٢٠٠٤ باليــني دوالر يف عــام ٢٩,٩مــن املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة مــن 
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بلـــدان جلنـــة املـــساعدة اإلمنائيـــة مـــن املـــدفوعات الـــصافية مـــن ادت ، بينمـــا ز٢٠١٠عـــام  يف
  . باليني دوالر٢٩,٣باليني دوالر إىل  ١٩,٤
ويغــري التمويــل واالســتثمار اجلديــدان يف أفريقيــا مــن جانــب الربازيــل وتركيــا والــصني   - ١١

ني أفريقيــا ت التجــارة بــمنــو. واهلنــد تغــريا جــذريا العالقــات االقتــصادية للقــارة مــع بقيــة العــامل
وحددت احلكومـات   . والقوى االقتصادية الناشئة منوا كبريا على مدى السنوات القليلة املاضية         

ــة األساســية    ــة البني ــة بوضــوح تنمي مــن بــني أولوياهتــا الرئيــسية  باعتبارهــا واملؤســسات األفريقي
اد األفريقـي   واحتـذاء بأولويـات االحتـ     . جتين منافع عالقاهتا املعززة مع االقتـصادات الناشـئة         كي

والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا جيري التركيز بشدة علـى مـساعدة صـغار املـزارعني،                  
وكــثري منــهم مــن النــساء، وتــوفري الــدعم للمــشاريع املتوســطة والــصغرية الــيت تولِّــد الوظــائف،  

ــضعيفة      ــر الـ ــان لُألسـ ــبكات األمـ ــية وشـ ــدمات األساسـ ــول إىل اخلـ ــوفري الوصـ ــة وتـ يف مواجهـ
  .مات االقتصاديةالصد
للتحـويالت األفريقيـة    مثة أثـر كـبري علـى حيـاة النـاس يف كـثري مـن البلـدان األفريقيـة                     و  - ١٢

معــامالت بيــد أن مــن الــضروري ختفــيض تكلفــة  . وتتجــاوز أحيانــا املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة 
اد العـاملي،   وبالرغم من تراجـع االقتـص     . التحويالت وإجياد الفرص لالستثمار املوجه إىل التنمية      

 يف  ٤,٥نـسبته   مبـا    ٢٠١١-٢٠١٠يقّدر منو تدفقات التحويالت إىل أفريقيا على مدى الفترة          
وممـا يؤسـف لـه أن    . بيد أن تلك النـسبة أدىن بكـثري ممـا كانـت عليـه قبـل األزمـة العامليـة          . املائة

ن املهـاجرين  أعـداد كـبرية مـ   عـودة  االضطراب احلايل يف اجلماهريية العربية الليبية قد أسفر عن          
  .من منطقة الساحل إىل بلداهنم األصلية

ويف هــذه الــسنة حنتفــل بالــذكرى الــسنوية العاشــرة للــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة   - ١٣
وتتــيح هــذه . ملنطقــةيف اخمطــط أفريقيــا اخلــاص للتقــدم االجتمــاعي واالقتــصادي  وهــو أفريقيــا 

، ولتجديد التزامنا بـدعم جهـود أفريقيـا         ريةالربنامج الكث املناسبة الفرصة للتأمل بشأن منجزات      
  .الرامية إىل تعزيز منوها وتنميتها، ومشاركتها يف االقتصاد العاملي

  
  التركيز على الصلة بني السلم والتنميةتعزيز     

مــا ســتحدث غالبــا  أن كــثريا مــن نزاعــات اليــوم ي إىل االستعراضــيأشــرُت يف تقريــر  - ١٤
ببها اإلقــصاء املنــهجي ألجــزاء كــبرية مــن اجملتمــع مــن       داخــل الــدول، ومــن احملتمــل أن يــس    

ــصادية واخلــدمات         ــة الوصــول إىل األصــول االقت ــن إمكاني ــسياسية وم ــة ال مؤســسات احلوكم
 ،تكـون مؤسـساهتا ضـعيفة وغـري متثيليـة         ووالبلدان اليت تواجه ال مساواة صـارخة،        . االجتماعية

لعـدد كـبري مـن الـسكان     بالنـسبة  يما  وتفتقر إىل الوظائف الالئقة، والفـرص واحلريـات، وال سـ          
  .خماطر متزايدة من عدم االستقرارتواجه الشباب، 
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 االقتـصادية للعنـف   -وعلى الرغم من أننا نفهم بصورة أفضل الديناميات االجتماعيـة        - ١٥
وضـع براجمنـا بنـاء علـى ذلـك،       يف معظـم احلـاالت      املسلح وأثره السليب على التنميـة، ال ميكننـا          

ومن األمـور البالغـة األمهيـة أن نعيـد تركيـز           . ؤولية عن هذه العالقة بصورة مالئمة     تويل املس  أو
أللفيـة،  لاالستراتيجيات اإلمنائية احلاليـة، لكـي ميكنـها أن تـضع، إىل جانـب األهـداف اإلمنائيـة               

  مؤســسيةا يــستجيب للــشؤون اجلنــسانية، وأُطــر ا أقــوى واقتــصاديا وسياســياجــدوال اجتماعيــ
ولقــد وضــع عــدد مــن كيانــات . املتعلقــة بالــسلم والتنميــةاملتداخلــة تحــديات أقــوى ملواجهــة ال

األمم املتحدة مؤشرات ومعايري بشأن جمموعة من القضايا املتعلقة بتوطيـد الـسلم، مبـا يف ذلـك               
وتـساعد مثـل تلـك األدوات عمليـات األمـم املتحـدة             . ما يتعلـق حبمايـة املـدنيني ومتكـني املـرأة          

وســأكلِّف فرقــة العمــل املــشتركة . الزمــة لــدعم التنفيــذ املــستمر ملهامهــاعلــى إبــراز الوســائل ال
وضع مؤشرات قابلة للقياس ودراسة التقدم احملـرز يف التوصـيات     بالوكاالت املعنية بأفريقيا     بني

ــر  ــدمُتها يف تقري ــيت قَ ــسابق مــن أجــل  ي االستعراضــيال ــق  ال ــة  حتقي ــة فهــم أفــضل للعالق الوثيق
  .االت اليت حتتاج إىل اهتمام عاجلجملاالسلم والتنمية و بني
  

 تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير االستعراضي  - ثالثا  
ــري االستعراضــي  حــدد  - ١٦ ــة تقري ــسائل     جمموع ــة ملعاجلــة بعــض امل ــن التوصــيات الرامي  م

. الرئيسية اليت يرجح أن هتيمن على جدول األعمال األفريقي ومن مث ستستلزم اهتمامـا مركـزا     
 الفـرع عرضـا لتنفيـذ منظومـة األمـم املتحـدة للمـسائل الرئيـسية ذات األولويـة الـيت               ويقدم هذا 

 .ُحددت يف تقريري االستعراضي
  

 التعاون املؤسسي  - ألف  
يعمل مكتب األمم املتحدة لـدى االحتـاد األفريقـي علـى تنـسيق وجـود األمـم املتحـدة              - ١٧

يق بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة      عزز التنسييف أديس أبابا يف جماالت السالم واألمن، و    
ويف نفيذيـة   على دعم اجلهود اليت يبذهلا االحتاد األفريقي يف اجملـاالت الت          املنظمةعزز قدرة   كما ي 

ــسالم     ــات ال ــن أجــل عملي ــدرات م ــاء الق ــباط٢ويف . بن ــر / ش ــرا  ٢٠١١فرباي ، أصــدرت تقري
 دعوت فيـه    (A/65/716-S/2011/54) ستعراض الربنامج العشري لبناء قدرات االحتاد األفريقي      ال

إىل التعــاون بــشكل أفــضل وإىل تــبين رؤيــة اســتراتيجية مــشتركة مــن اجلــانبني علــى حــد ســواء 
وقـد أوصـت آليـة التنـسيق اإلقليمـي مـن أجـل أفريقيـا بالتعجيـل يف                   . يفي بأهداف الربنامج   مبا

ابعــة لآلليــة وأجهــزة تنفيــذ الربنــامج مــن خــالل برنــامج شــامل للعمــل فيمــا بــني اجملموعــات الت
ويتطلب وجود تعـاون سياسـي فعـال حتـسني القـدرات التحليليـة والتخطـيط                . االحتاد األفريقي 

االستراتيجي والتنسيق فيما بني املنظمتني، مبا يف ذلك بذل املزيد مـن اجلهـود يف جمـال اإلعـالم      
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ملستـشار اخلـاص    وجمموعة الدعوة واالتـصاالت التابعـة لآلليـة، الـيت عقـدها مكتـب ا              . والدعوة
لشؤون أفريقيا، هي يف سبيلها إلرساء إطار استراتيجي بشأن االتصاالت مع االحتـاد األفريقـي              

 .يف هذا الشأن

وجيري أيضا تعزيز التعاون بني اجلماعات االقتصادية اإلقليمية واألمانـة العامـة، حيـث                - ١٨
ل املعلومـــات مـــع يــنظم مكتـــب املستـــشار اخلــاص لـــشؤون أفريقيـــا إحاطـــات منتظمــة لتبـــاد   

اجلماعــات االقتــصادية اإلقليميــة واإلدارات واملكاتــب، مــن قبيــل إدارة شــؤون نــزع الــسالح،  
ويسدي املكتب املشورة التقنية إىل العديد من اجلماعات االقتصادية اإلقليمية من أجل صـياغة              

حـدة لـدى    وسيعمل مكتب األمم املت   . مواقف مشتركة بشأن املعاهدة املتعلقة بتجارة األسلحة      
االحتــاد األفريقــي أيــضا علــى تعزيــز التعــاون والتنــسيق بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي      

ــة   ــصادية اإلقليمي ــة     . واجلماعــات االقت ــة اإلمنائي ــسياسية واجلماع ــشؤون ال ــد وقعــت إدارة ال وق
 .٢٠١٠سبتمرب /للجنوب األفريقي اتفاقا جديدا للتعاون يف أيلول

  
 عات، وحفظ السالم وإدارة الرتاعاتمنع نشوب الرتا  - باء  

اختذت خطوات إضافية من أجل حتديد األنشطة املتعلقة مبنع نـشوب الرتاعـات ضـمن                 - ١٩
إطار استراتيجي متماسك، مبا يشمل الـشروع يف وضـع مبـادئ توجيهيـة للـشراكة بـني األمـم                    

 املـشتركة   العملفرقة  املتحدة واالحتاد األفريقي يف جمال الوساطة، وذلك يف االجتماع الثالث ل          
وقـد أنـشئ مكتـب األمـم املتحـدة      . ٢٠١١سـبتمرب   /املعنية بالـسالم واألمـن، املعقـود يف أيلـول         

 من أجل التركيز على الدبلوماسية الوقائيـة والعمـل مـع            ٢٠١٠اإلقليمي لوسط أفريقيا يف عام      
 إدارات  وتقوم إدارة عمليات حفظ السالم، ومعهـا      . حكومات ومنظمات بلدان وسط أفريقيا    

، بــدعم مفوضــية االحتــاد األفريقــي  مكتــب شــؤون نــزع الــسالح ومكاتــب أخــرى مــن قبيــل  
يتعلق بوضع إطار للسياسات لدى االحتاد األفريقي بشأن إصـالح القطـاع األمـين يهـدف             فيما
 إطار تستعني به الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي واجلماعات االقتـصادية اإلقليميـة              وفريإىل ت 

 إلصــالح القطــاع األمــين واستعراضــها ختــضع للمــساءلةها يف صــياغة عمليــات فعالــة وشــركائ
وأعدت إدارة عمليات حفظ السالم برناجما للـدعم متعـدد الـسنوات باالشـتراك مـع            . وتنفيذها

 .مفوضية االحتاد األفريقي من أجل املساعدة يف بناء القدرات الالزمة لتنفيذ هذه السياسة

 وإدارة عمليــات حفــظ مكتــب شــؤون نــزع الــسالح ، وقــع ٢٠١١مــارس /ويف آذار  - ٢٠
السالم خطـة عمـل مـشتركة مـن أجـل املـضي يف تعزيـز التعـاون فيمـا بينـهما ملكافحـة اجلرميـة                          
املنظمة واالجتار غري املشروع يف البلدان اليت تدور هبـا نزاعـات أو الـيت هـي يف مرحلـة مـا بعـد          

بدرجــة كــبرية جنــاح قــوات حفــظ الــسالم وحتقيــق يتعــاظم و.  بيــساو-الــرتاع، مبــا فيهــا غينيــا 
 وتقـف   .واليـة تتعلـق مبكافحـة االجتـار يف املخـدرات           مـن وجـود      يف بعض احلاالت،  االستقرار  
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األمم املتحدة على أهبة االستعداد كي تدعم الدول الـيت تستـضيف عمليـات للـسالم يف تنميـة               
 .ملشروع، حسب االقتضاءقدراهتا الرامية ملكافحة اجلرمية املنظمة واالجتار غري ا

) A/65/669انظـر   (وعملية التخطيط املتكامل للبعثات واإلطـار االسـتراتيجي املتكامـل             - ٢١
لــضمان اســتمرار مهـا آليتــان مــصممتان مــن أجـل املــساعدة يف تنــسيق أنــشطة األمـم املتحــدة و   

 حفــظ اجلهــود الراميــة للتــصدي لألســباب اجلذريــة للــرتاع دون انقطــاع بعــد مغــادرة عمليــات
ــسالم و ــسالم   لال ــاء ال ــة بن ــال إىل مرحل ــة سالســة االنتق ــشكل إدراك اجلمــاهري لعمــل  . كفال وي

املتحدة وشركائها أمرا حامسا يف كفالة النجاح يف تنفيـذ الواليـات واالنتقـال إىل جهـود              األمم
وتشكل التحـوالت الرائـدة مـن احملطـات اإلذاعيـة التابعـة             . الطويلاملدى  حتقيق االستقرار على    

لبعثات األمم املتحدة حلفظ السالم إىل حمطات بث إذاعي عامة فيما بعد احلـرب يف سـرياليون                 
ومجهورية أفريقيا الوسطى منـاذج للخـدمات املتوجهـة حنـو االنتقـال التـدرجيي بالنـسبة للـربامج              

 . اليت ترعاها األمم املتحدة يف بيئات ما بعد حفظ السالم
  

 ا بعد الرتاعاتبناء السالم واإلنعاش فيم  - جيم  
اسـتعراض بنيـة بنـاء      ”تعمل جلنة بناء السالم علـى تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف وثيقـة                  - ٢٢

بـشأن كيفيـة حتقيـق قـدر        ) ، املرفـق  A/64/868-S/2010/393انظـر    (“السالم لدى األمم املتحدة   
ــن الوضــوح    ــق ب أكــرب م ــا يتعل ــات واإلجــراءات  فيم ــادئ والعملي ــاين ٢٥ويف . املب  / كــانون الث

 “٢٠١١خريطة طريـق مؤقتـة لإلجـراءات خـالل عـام      ”، أقرت اللجنة التنظيمية     ٢٠١١ يناير
دف تعزيـز   هبمن أجل كفالة إيالء التركيز املالئم على جمموعة حمدودة من املهام ذات األولوية              

، قـررت جلنـة بنـاء       ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ٢٣ويف  . جدول أعماهلـا  يف  أثرها يف البلدان املدرجة     
راج غينيا على جدول أعماهلا، لتتصرف ألول مرة دون إحالة من جملس األمـن وإمنـا       السالم إد 

 .باالستجابة إىل طلب تقدمت به غينيا بنفسها

وقد أدرجت قضايا مكافحـة االجتـار غـري املـشروع واجلرميـة املنظمـة يف عمـل مكتـب                      - ٢٣
من املبادرة املـشتركة للـساحل      األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون باعتبارها جزءا          

الغريب ألفريقيا، اليت تستهدف البلدان اليت متر مبرحلـة مـا بعـد الرتاعـات، وتـسهم يف مبـادرات                    
إدارة وسيتم بـشكل مـشترك تنفيـذ شـراكة مـع            . بناء السالم ويف إصالحات القطاعات األمنية     

ــة وســـط أف  الـــشؤون الـــسياسية ــة يف منطقـ ــا خـــالل  هتـــدف للتـــصدي للتهديـــدات األمنيـ ريقيـ
 .٢٠١١ عام

، حـددت   )A/65/354-S/2010/466(ويف تقريري بشأن مشاركة املـرأة يف بنـاء الـسالم              - ٢٤
ص نسب أكرب من التمويل املقـدم يف إطـار بنـاء           يختصلضمان  خطة عمل تتألف من سبع نقاط       

اقـا  السالم لدعم متكني املرأة واملساواة بـني اجلنـسني باعتبـار ذلـك جـزءا مـن جهـود أوسـع نط                     
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األمــم كيـان  كون يوسـ . االجتمـاعي البنـاء  إلشـراك املـرأة يف منـع نـشوب الرتاعـات ويف إعــادة      
املتحدة املعنية باملساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة ومكتـب دعـم بنـاء الـسالم مـسؤولني عـن                       

ويلتـزم  . رصد التقدم الذي حترزه املنظمة على طريق تنفيذ اخلطـة واإلبـالغ بـشأن هـذا التقـدم                 
دوق بنــاء الــسالم مبــضاعفة إنفاقــه علــى بنــاء الــسالم ومتكــني املــرأة وحتقيــق املــساواة بــني    صــن

  .٢٠١٢اجلنسني حبلول عام 
  

 النمو االقتصادي املستمر والتنمية املستدامة  - دال  
وبرنـامج العمـل لـصاحل     )١(ل إعـالن اسـطنبو  A/65/280أيـدت اجلمعيـة العامـة بقرارهـا       - ٢٥

، الـذي اعتمـد يف مـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين               )٢(٢٠٢٠-٢٠١١د  أقل البلدان منوا للعق   
بأقل البلـدان منـوا، والـذي يركـز بـشكل قـوي علـى بنـاء القـدرات اإلنتاجيـة، وأهابـت جبميـع                         

ومثـة أمهيـة خاصـة هلـذا الربنـامج          . أصحاب املـصلحة املعنـيني أن يلتزمـوا بتنفيـذ برنـامج العمـل             
حيـث   بلـدا،  ٤٨ بلدا من أقل البلدان منـوا البـالغ عـددها حاليـا       ٣٣بالنسبة ألفريقيا، اليت تضم     

 .يتناول أيضا الصلة اليت تربط بني الرتاع املسلح والتنمية

 يف سياســة ني رئيــسييناألمــن الغــذائي وتعزيــز التنميــة الريفيــة عنــصرضــمان زال يــوال   - ٢٦
 ومنظمـة  لتنميـة الزراعيـة  الـصندوق الـدويل ل  ويركـز  . األمم املتحدة من أجل النمـو االقتـصادي     

األغذية والزراعة على إعادة التأهيـل فيمـا بعـد الـرتاع عـن طريـق التنميـة الزراعيـة واالسـتثمار                      
 نييـ ال ب ٤اقد األغذية الـيت تبلـغ قيمتـها         وتكنولوجيات ما بعد احلصاد من أجل التقليل من ف         يف

يـة والزراعـة، مـن شـأن سـد          ووفقـا ملنظمـة األغذ    . دوالر سنويا، وتعزيز األمـن الغـذائي للقـارة        
الفجــوة بــني اجلنــسني يف الزراعــة حتقيــق مكاســب كــبرية ميكنــها تقليــل عــدد اجلــوعى بنــسبة     

مهيـة تقـدمي الـدعم للربنـامج     مـن األمـور البالغـة األ   زال  يـ وال  .  يف املائـة   ١٧ إىل   ١٢تتراوح مـن    
ية أفريقيا، الذي يهـدف     الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا التابع للشراكة اجلديدة من أجل تنم          

 .إىل إقامة شبكات أمان للفقراء اجلوعى والقيام بتدخالت مباشرة من أجل حتسني التغذية

 املعلومات واالتصاالت قـدرهتا علـى تعزيـز الـتغري االقتـصادي             توقد بينت تكنولوجيا    - ٢٧
إال أنـه   . مولـة وأفريقيا هي أسرع املناطق اإلقليميـة منـوا يف اسـتخدام اهلواتـف احمل             . واالجتماعي

من الضروري كفالة أن ختدم هذه األدوات هدف حتقيـق الـسالم والتنميـة وأن تواكـب األمـم                   
املتحــدة ابتكــارات القــرن احلــادي والعــشرين بإقامــة الــشراكات الــسليمة مــن أجــل التــصدي     

__________ 
  )١(  A/CONF.219/L.1. 
  )٢(  A/CONF.219/3 و Rev.1. 
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االبتكــار أولويــة يف االســتراتيجية جعلــت مــن فعلــى ســبيل املثــال، . بنجــاح للتحــديات الراهنــة
  .عاملية من أجل صحة املرأة والطفلال
  

  حقوق اإلنسان  - هاء  
اختذنا خطوات كبرية حنو إرساء بنية للرصـد واملـساءلة تكـون أكثـر مشـوال، مـن أجـل                    - ٢٨

التصدي للدائرة املفرغـة مـن اإلفـالت مـن العقـاب علـى أعمـال العنـف اجلنـسي املرتكبـة أثنـاء               
الــذي يــدعو إىل إدراج مــرتكيب هــذه  ) ٢٠١٠ (١٩٦٠احلــرب، وذلــك بقــرار جملــس األمــن   

ــة وأن يعــاقبوا بفــرض جــزاءات علــيهم    وقــد أمت ممثلــي اخلــاص املعــين  . األعمــال يف قائمــة علني
بالعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع، الـذي يعمـل مكتبـه بكـل طاقتـه حاليـا، عـددا مـن البعثـات                       

وقــد . منــهجيالراميــة لتــسليط الــضوء علــى االهتامــات بتفــشي االغتــصاب وارتكابــه بــشكل    
اختذت بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة هنجـا                      

. مبتكــرة وأرســت آليــات للمــساعدة يف محايــة املــدنيني يف البلــد، مبــن فــيهم النــساء واألطفــال  
 يف لمــرأة، ملتزمــة باملــضيلتــزال منظومــة األمــم املتحــدة، مــن خــالل هيئــة األمــم املتحــدة   وال

مساعدة الدول األعـضاء علـى تنفيـذ سياسـات لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني وتعزيـز التمثيـل                   
 .املنصف للمرأة ومشاركتها الفعالة يف كافة جماالت السالم واألمن والتنمية

وتقــدم مفوضــية حقــوق اإلنــسان، بالتعــاون مــع إدارات ومكاتــب أخــرى مــن قبيــل       - ٢٩
األمـن بـشأن    /السالح، تدريبات لبناء قدرات قوات الـدفاع      مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع      

  .محاية حقوق اإلنسان واملساءلة عن انتهاكاهتا، ال سيما خالل فترات االنتخابات
  

  حتديات ناشئة  -رابعا   
 أن أطــرح، بالتــشاور مــع الــشركاء  ٦٥/٢٧٨طلبــت اجلمعيــة العامــة إيلَّ، يف قرارهــا    - ٣٠

وبـذلك، أصـبح   . ل القـضايا احملـددة يف تقريـري االستعراضـي    املعنيني، مقترحات سياساتية حـو    
من الواضح أننـا حنتـاج، علـى صـعيد املنظومـة، إىل تعزيـز إدمـاج خمتلـف أطـر الـسياسات الـيت                         

ويف البيئــة احلاليــة احملــدودة املــوارد، تلزمنــا أفكــار مبتكــرة   . نــشارك هبــا يف العمــل مــع أفريقيــا 
، مبـا يف ذلـك روح القيـادة وااللتـزام الـيت تتحلـى هبـا          لضمان تضافر اجلهود وحتديد األولويـات     

اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن يف توجيــه منظومــة األمــم املتحــدة ويف إنــشاء احليــز الــسياسايت    
وأهيـب باجلمعيـة العامـة      . املالئم الالزم للتعامل مع شركاء األمـم املتحـدة والـشركاء اآلخـرين            

خـصص املعـين مبنـع نـشوب الـصراعات يف أفريقيـا        وجملس األمن، مـن خـالل فريقهـا العامـل امل          
وحلها، إىل مواصلة املشاركة مـع منظومـة األمـم املتحـدة يف تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف هـذا              

  .التقرير ويف توفري مبادئ توجيهية بشأن معظم القضايا امللحة والناشئة



A/66/214 
S/2011/476  
 

11-43935 11 
 

ريقيـا، يقـدم هـذا القـسم     ويف ضوء آثار التنمية السياسية واالقتصادية واالسـتقرار يف أف         - ٣١
حتليال متعمقا، ويقترح توصـيات عمليـة ملعاجلـة مـسألتني مـن أكثـر املـسائل إحلاحـا يف القـارة،                      

  .“النـزاع واملوارد الطبيعية”و “ الشباب والتعليم والتوظيف”ومها 
  

  الشباب والتعليم والتوظيف  -ألف   
لعمـل الالئـق عنـصرا حيويـا      يشكل احلصول املالئم على فـرص التعلـيم اجليـد وفـرص ا              - ٣٢

وتتطلـب  . من عناصر احلد من الفقر واالستقرار السياسي والـسالم واألمـن والتنميـة املـستدامة              
ــشباب       ــصادي لل ــسقة ومبتكــرة تعــاجل البعــد االجتمــاعي واالقت هــذه املــسألة املعقــدة ردودا من

  .شاركة السياسيةوالتعليم والبطالة، فضال عن اآلثار املترتبة على استبعاد الشباب من امل
وقد أهبُت، يف تقريري االستعراضي، بـاألمم املتحـدة إىل أن تعمـم سياسـات وبـرامج                   - ٣٣

هتــدف إىل متكــني الــشباب وهتيئــة الظــروف الالزمــة لتمكينــهم مــن املــشاركة التامــة يف مجيــع     
ــبابية يف   . جوانـــب اجملتمـــع ــرورة ضـــمان اإلدراج املناســـب لـــسياسات شـ وأبـــرزُت أيـــضا ضـ

يات بناء السالم بعد انتهاء حاالت النـزاع والتعجيل بتنفيذ خطة عمل واغادوغو مـن              استراتيج
  .أجل النهوض بالعمالة وختفيف وطأة الفقر

ــة       - ٣٤ ــة يف األمان ــإدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعي ووفقــا لتوقعــات شــعبة الــسكان ب
مــن ســكان أفريقيــا، البــالغ   يف املائــة تقريبــا ٦٠العامــة لألمــم املتحــدة، تقــل أعمــار مــا نــسبته  

ومع تزايد أعداد الـشباب، يلـزم إيـالء مزيـد مـن االهتمـام       .  سنة٢٥عددهم بليون نسمة، عن   
للحاجة امللحة إىل كفالة حصوهلم على التعليم اجليد واملهـارات والوظـائف الالئقـة فـضال عـن                  

وجـاء أحـد    . اعيـة توفري حيـز كـاف للمـشاركة والتمثيـل الفعلـيني يف احليـاة الـسياسية واالجتم                
الدوافع الرئيسية لالستياء احلايل يف بعض أجزاء مشـال أفريقيـا، إىل حـد كـبري، نتيجـة لـسنوات                    
ــن ســوء اإلدارة االقتــصادية، وعــدم كفايــة االســتثمارات االجتماعيــة، وانعــدام املــشاركة          م

  . السياسية وفرص العمل الكرمي للشباب
ظائف بقدر ما هتدف إىل حتقيـق املـساواة         وهتدف هذه التحركات إىل احلصول على و        - ٣٥

وهــي هتيــئ ظروفــا ميكــن أن تــؤدي إمــا إىل زيــادة الفــرص االجتماعيــة  . والعدالــة والدميقراطيــة
وســتتوقف . الــسياسية واالقتــصادية، أو إىل أن تــصبح معهــا تطلعــات الــشباب أصــعب حتقيقــا  

نـا، لـدى تقـدمينا املـساعدة        وعلي. النتيجة، إىل حد كـبري، علـى جناحنـا يف تلبيـة هـذه التطلعـات               
ــوعي أكــرب باإلطــار       ــة للــسخط، أن نتحلــى ب ــة يف معاجلــة األســباب اجلذري للمجتمعــات احمللي
ــربامج للمخــاوف      ــسياسي لتلــك اجملتمعــات، وأن نــضمن مراعــاة ال ــارخيي واالجتمــاعي وال الت

  .ةواحلساسيات احمللية بطريقة مناسب
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ــسامه     - ٣٦ ــات امل ــع األوق ــا أن نعــي يف مجي ــشباب    وعلين ــدمها ال ــيت ميكــن أن يق ة الكــبرية ال
ــاهتم  ــوير جمتمع ــدم       . لتط ــستمر دورة ع ــها، ست ــستفد من ــشبابية ون ــرف باألصــول ال ــإن مل نعت ف

ألمــم املتحــدة، مــن خــالل إعالهنــا عــام   او. االســتقرار والتخلــف والظلــم مــن جيــل إىل جيــل  
فريقــي، الــذي قــام يف احلــوار والتفــاهم املتبــادل، واالحتــاد األ :  الــسنة الدوليــة للــشباب٢٠١١

ــا االســتوائية، مــن     ــه إىل / حزيــران٢٣مــؤمتر القمــة املعقــود يف هــذه الــسنة يف مــاالبو بغيني يوني
ــه /متــوز ١ ــشأن  ٢٠١١يولي ــإجراء مناقــشة ب ــة   ”، ب ــشباب ألغــراض التنمي ــتمكني ال ــل ب التعجي

لـشباب  ، أقرت بأنـه ال توجـد اليـوم قـضايا أكثـر إحلاحـا مـن االسـتجابة لتطلعـات ا             “املستدامة
  .وأحالمهم بشكل إجيايب وعاجل

  
  التعليم    

يبلغ متوسط صايف معدل القيد باملدارس االبتدائية يف البلدان األفريقية الواقعـة جنـوب                - ٣٧
ومتــضي غالبيــة .  يف املائــة٩٤ يف املائــة ويف بلــدان مشــال أفريقيــا ٧٦الــصحراء الكــربى حــوايل 

منــائي لأللفيــة املتمثــل يف تــوفري التعلــيم االبتــدائي  البلــدان األفريقيــة يف طريــق حتقيــق اهلــدف اإل 
وبشكل عام، أُحرز تقدم يف معدالت القيـد باملـدارس مـن خـالل              . ٢٠١٥للجميع حبلول عام    

  .إلغاء الرسوم املدرسية، وزيادة االستثمارات العامة، وحتسني الدعم املقدم من املاحنني
سيما نوعيـة التعلـيم، ومعـدالت إمتـام          بيد أن النجاح كان أقل يف جماالت أخرى، وال          - ٣٨

الدراسة، والقيد يف التعليمني الثانوي والعايل، وإصالح التعليم األساسـي، وتوظيـف املعلمـني،               
 ماليـني تلميـذ     ١٠ويتسرب من املدارس، يف كل عام، ما يزيد علـى           . والتدريب التقين واملهين  

يترك ماليني األطفال املدرسة مـن دون       يف البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى، و       
 مليـون مراهـق غـري    ٧١ومـن بـني   . اكتساب املهارات األساسية يف القراءة والكتابـة واحلـساب    

 يف املائـة منـهم يف البلـدان األفريقيـة الواقعـة جنـوب       ٥٠امللـتحقني باملـدارس، يوجـد أكثـر مـن      
تبعدين متامــا مــن التعلــيم  مليــون طفــل أفريقــي مــس٣٠الــصحراء الكــربى، وال يــزال أكثــر مــن 

ويف العديد من اجملتمعات، تؤثر املعتقـدات       . بسبب عوائق مالية أو اجتماعية أو ثقافية أو مادية        
ــد مــن        ــالتعليم، وال يعــاجل العدي ــرأة ب ــى التحــاق امل ــأثريا ســلبيا جــدا عل ــة ت واملمارســات الثقافي

 الشابات، غالبا ما ُيستبعد مـن       وباإلضافة إىل . السياسات الوطنية قضية حق الفتيات يف التعليم      
  .النظام التعليمي الشباب من ذوي اإلعاقة أو الشباب الالجئون أو العمال املهاجرون

 للرصـد العـاملي ملبـادرة تـوفري التعلـيم للجميـع الـيت أطلقتـها                 ٢٠١٠ووفقا لتقريـر عـام        - ٣٩
جـوة التمويليـة    الوصـول إىل الفئـات املهمـشة، يبلـغ متوسـط الف           ): ٢٠١٠بـاريس،   (اليونسكو  

ــة الواقعــة  ٦٥ حــوايل ٢٠١٥-٢٠٠٨الــسنوية يف التعلــيم للفتــرة   ــة يف البلــدان األفريقي  يف املائ
 يف  ١:٦٥  يف تـشاد و    ١:٦٨جنوب الصحراء الكربى؛ وقد بلغت نسبة التالميـذ إىل املعلمـني            
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 مليــون معلــم جديــد حــىت ١,٢ويف ظــل تلــك املعــدالت، ســتكون أفريقيــا حباجــة إىل  . إثيوبيــا
ومن األسباب املؤدية إىل اخنفاض مـستويات التحـصيل الدراسـي اخنفـاض أجـور               . ٢٠١٥ عام

املعلمــني، وعــدد املعلمــني غــري القــادرين علــى العمــل بــسبب اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة      
اإليدز أو بأمراض أخرى، والصعوبات اليت تعترض سبيل الوصول إىل فئـات األطفـال              /البشرية

ــشباب األضــعف يف ا  ــدم تــوفر       وال ــاطق النائيــة، وع ــشوائية احلــضرية أو يف املن ملــستوطنات الع
  . املدرسية اللوازم
وعلى الرغم من تزايد مشاركة اجلهـات املاحنـة الدوليـة واملبـادرات التعاونيـة، ال تـزال                    - ٤٠

ويف مجيـع أحنـاء القـارة       . أعداد الشباب احلاصلني على شهادات التعليم العـايل منخفـضة للغايـة           
ــة يف هــذه املؤســسات، أمــا مــشاركة النــساء فمنخفــضة إىل حــد    ٦عــدل القيــد يبلــغ م  يف املائ

 يف املائــة مــن وظــائف أعــضاء اهليئــة التدريــسية يف  ٤٠مؤســف، يف حــني أن مــا نــسبته حــوايل 
  .مؤسسات التعليم العايل ال يزال شاغرا

  
  العمالة    

ع مـستويات حمـو األميـة يف     ساهم التعليم يف تقليص الفجوة القائمـة بـني اجلنـسني ورفـ              - ٤١
وتـزداد معـدالت    . أفريقيا، على الـرغم مـن أنـه مل يكـن لـه تـأثري يـذكر علـى معـدالت البطالـة                      

البطالــة يف أوســاط الــشباب املــتعلمني ذوي التعلــيم العــايل يف حــني تــنخفض نــسبة البطالــة بــني 
 منظمـة  وتـشري . العمال األقل مهارة بسبب حاجتهم إىل العمل مـن أجـل كـسب لقمـة العـيش               

 يف املائـــة مـــن الوظـــائف املـــستحدثة يف أفريقيـــا توجـــد يف  ٩٠العمـــل الدوليـــة إىل أن حـــوايل 
 مليونا من العمال الشباب، ينتمي معظمهـم إىل بلـدان أفريقيـة             ١٥٢االقتصاد غري الرمسي وأن     

واقعة جنوب الصحراء الكربى، ويعيشون يف أسر معيشية فقرية ال يتجاوز نـصيب الفـرد فيهـا                 
ــا١,٢٥اإلنفــاق مــن  ــون، بغــض النظــر عــن مــستوى    .  دوالرا يومي ــشباب األفريقي ويناضــل ال

  .تعليمهم، يف سبيل العثور على فرص عمل الئقة
ويف البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى، يشكل الـشباب الـذين تتـراوح                - ٤٢

تقـديرات البنـك الـدويل،      ووفقـا ل  .  يف املائـة مـن القـوة العاملـة         ٣٦ سنة   ٢٤-١٥أعمارهم بني   
وتــشري اليونــسكو إىل أن .  ماليــني مــن اخلــرجيني الــشباب إىل ســوق العمــل كــل عــام ١٠يفــد 

، وهــو الــرقم الــذي سيتــضاعف  ٢٠٠٩ ماليــني يف عــام ٤,٩معظــم اخلــرجيني البــالغ عــددهم  
، قــد حــصل علــى شــهادة يف العلــوم االجتماعيــة ٢٠٢٠ ماليــني حبلــول عــام ٩,٦تقريبــا ليبلــغ 

مال التجاريـة والقـانون، فيمـا سـجلت جمـاالت اهلندسـة والـصناعة والبنـاء والـصحة أدىن                   واألع
ويـؤدي  . ويتزايد عدم التطابق القائم بني التعليم وسوق العمـل        . نسبة من خرجيي التعليم العايل    

تشبع قطـاع اخلـدمات العامـة إىل ارتفـاع معـدالت البطالـة؛ وهـو قطـاع خـاص صـغري احلجـم                 
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ظيف أعداد كبرية من األشخاص؛ كمـا توجـد معوقـات علـى الطلـب علـى                 وغري قادر على تو   
اليد العاملة؛ وثغرات يف املعلومات بني الباحثني عن عمل وأرباب العمل احملـتملني؛ ومعوقـات                

  .حتول دون إجياد فرص للنشاط التجاري وتطوير تلك الفرص
ارتفـــاع معـــدالت النمـــو وتعـــد حالـــة البطالـــة احلاليـــة يف أفريقيـــا مرتفعـــة بـــالنظر إىل   - ٤٣

وُتظهـر  .  يف املائـة سـنويا، رغـم وجـود فـروق كـبرية بـني املنـاطق        ٦االقتصادي مؤخرا إىل حنو    
 يف املائـة يف البلـدان األفريقيـة الواقعـة           ١٢بيانات منظمة العمل الدولية بقاء البطالة عند معـدل          
مــع وجــود تفاوتــات ضــخمة، تتــراوح     وجنــوب الــصحراء الكــربى طــوال العقــد املاضــي،      

ويبلغ معدل بطالـة الـشباب     .  يف املائة يف ناميبيا    ١٠,٩  يف املائة يف جنوب أفريقيا و      ٥٥,٨ بني
ويعــود الــسبب، .  يف املائــة١٠,٢ يف املائــة مقابــل املتوســط الــوطين البــالغ ٥٢,٥يف ســرياليون 

ريقيا إىل بطالـة الـشباب، الـيت بلغـت          جزئيا، يف اندالع االنتفاضات الراهنة واجلارية يف مشال أف        
  . يف املائة يف مصر٣٤ يف املائة يف تونس، و ٣١نسبتها 

وهــي ال تعكــس األبعــاد األخــرى هلــا  . وال تــشري أرقــام البطالــة إىل التحــدي احلقيقــي   - ٤٤
كالعمالة الناقصة والعامِلني مـن الفقـراء، الـيت تـسود يف زراعـة الكفـاف والقطـاع غـري الرمسـي                      

، ومها يؤثران أكثر على النساء اللوايت ميلـن إىل االحتـشاد يف قطاعـات املهـارات املتدنيـة               باملدن
ويزيـد معـدل    . واملنخفضة األجر، واليت تتسم باخنفاض تكاليف الـدخول إليهـا واخلـروج منـها             

البطالة يف املناطق احلضرية عنه يف املناطق الريفية، ويتضرر منها الشابات والشبان ذوو اإلعاقـة               
  . على حنو جمحف بسبب مسائل اجتماعية وبسبب التمييز يف مكان العمل

والتكاليف االقتصادية واالجتماعية والـسياسية للـشباب غـري املـتعلمني والعـاطلني عـن                  - ٤٥
وبانعـدام فـرص كـسب لقمـة العـيش، ستـستمر دورات الفقـر يف                . العمل مرتفعة بـشكل كـبري     
. بطالـة إىل زيـادة تـورط الـشباب يف اجلرميـة والعنـف             وقد تـؤدي ال   . االنتقال من جيل إىل جيل    

ودون احلماية االجتماعية، يطلب كـثري مـن الـشباب الـرزق، مبـن فـيهم اخلرجيـون، عـن طريـق                      
مزاولة أنشطة يف االقتصاد غري الرمسي، أو عن طريـق اهلجـرة إىل منـاطق حـضرية أو إىل بلـدان              

غري املنظمـة قـد يـؤدي إىل تنـافس علـى          وعلى الرغم من أن أي نوع من أنواع اهلجرة          . أخرى
املوارد وفرص العمل يف مناطق املقصد، ال بد من تعزيز اآلثـار اإلجيابيـة للـهجرة كـالتحويالت             

  .املالية واالجتماعية، من أجل قطف مثار التنمية
. وللقطــاع اخلــاص يف أفريقيــا دور حمــوري يف معاجلــة البطالــة يف صــفوف الــشباب         - ٤٦

 كــبرية يف جمــال العمالــة يف حــال إطــالق طاقــات املــرأة يف جمــال تنظــيم  وهنــاك أيــضا مكاســب
املشاريع من أجل إجياد فرص للنمو بدال من االقتصاد غـري الرمسـي والقطاعـات القليلـة العائـد،             

وقــد حــان الوقــت اآلن إلمعــان النظــر يف رســم سياســات ماليــة ونقديــة . تــشبعةوالقطاعــات امل
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، مـع أسـاليب تتـسم بطـابع حملـي أكثـر إلجيـاد فـرص للعمـل                   وجتارية وصـناعية إلجيـاد وظـائف      
ــيب ــة      تلـ ــاعي والتنميـ ــسلم االجتمـ ــى الـ ــاظ علـ ــسهم يف احلفـ ــة، وتـ ــة واجملتمعيـ ــات احملليـ التطلعـ

  .احمللية االقتصادية
  

  مبادرات األمم املتحدة واملبادرات األفريقية   -  ٣  
إلقليميـــة الـــيت اختـــذهتا   ة وايف العقـــود األخـــرية، دفـــع عـــدد مـــن املبـــادرات العامليـــ         - ٤٧
املتحدة واالحتاد األفريقي واحلكومات األفريقية جبدول أعمال تنمية الشباب إىل األمـام،             األمم

 وإطار عمل داكار بشأن توفري التعلـيم        ؛١٩٩٥مبا يف ذلك برنامج العمل العاملي للشباب لعام         
اخلاصـة  ) ٢٠١٥-٢٠٠٦ (؛ وخطة العمل للعقد الثاين للتعلـيم يف أفريقيـا         ٢٠٠٠ لعام   للجميع

ــاد األفريقـــي؛ وميثـــاق الـــشباب األفريقـــي؛ و  ــة الـــشباب حتديـــد أولويـــات باالحتـ خـــالل تنميـ
ــة املــستدامة    )٢٠١٨-٢٠٠٩(الــشباب  عقــد ، وعقــد األمــم املتحــدة للتعلــيم مــن أجــل التنمي

ــشاء ). ٢٠١٤-٢٠٠٥( ــة ل  ومت إن ــشباب التابع ــة املتطــوعني ال الحتــاد األفريقــي يف كــانون  فرق
ــاري     ٦٧ مبــشاركة ٢٠١٠ديــسمرب /األول ــامج إمنــائي ق ــا كربن ــع أحنــاء أفريقي  عــضوا مــن مجي

  .  يف أفريقيا٥٣ـ  البلدان اليف مجيعشاركهم العمل يوظف املتطوعني الشباب وي
وبذلت احلكومات األفريقية جهودا متضافرة على الصعيدين الـوطين ودون اإلقليمـي،               - ٤٨

ملة، والبدء يف مشاريع حمو األميـة مـن أجـل التنميـة، وإلغـاء      مبا يف ذلك اعتماد ُنهج قطاعية شا    
ــا    ــدائي يف مجيــع البلــدان تقريب ــيم االبت ــ. الرســوم املدرســية يف التعل وضــع ز ويف الــصومال، يركِّ

برنامج قطري مؤقت للعمل الالئق علـى األسـباب الكامنـة وراء الـرتاع، كـالتحكم يف املـوارد                   
 العناصـر األساسـية علـى حنـو متـضافر مـع مجيـع أصـحاب                 ومسائل العمالة واالقتصاد، ويتناول   

ــيني  ــصلحة املعنـ ــد و. املـ ــشامل يف    قـ ــاعي الـ ــوار االجتمـ ــاثالن للحـ ــديان ممـ ــح منتـ ــا جنـ أعماهلمـ
  . مجهورية الكونغو الدميقراطية وبوروندي يف
  الــذي ٦٤/١٣٤ القــرار ٢٠٠٩ديــسمرب /واختــذت اجلمعيــة العامــة يف كــانون األول   - ٤٩

 الـسنة الدوليـة للـشباب حتـت شـعار           ٢٠١٠أغـسطس   / آب ١٢ الـيت تبـدأ يف       أعلنت فيه الـسنة   
 / متــوز٢٦ و ٢٥ الــشباب يــومي د اجتمــاع رفيــع املــستوى حــول ِقــوُع. “احلــوار والتفــاهم”

لــت الــسنة الدوليــة خطــوة هامــة يف مبــادرات اجملتمــع الــدويل    ومثّ.  يف نيويــورك٢٠١١ يوليــه
وقـرر االحتـاد األفريقـي، أثنـاء        . الـشؤون العامليـة   للتركيز علـى دور الـشباب وتقويـة صـوهتم يف            

 ٢٠١١يونيـه   /يف حزيـران  ) سـتوائية االغينيـا   (دورته العادية الـسابعة عـشرة املعقـودة يف مـاالبو            
ــاول علــى حنــو خــاص جمــايل الزراعــة       ــيني، وتن صــياغة إطــار للتعلــيم والتــدريب التقنــيني واملهن

ت بتـسريع وتـرية تنفيـذ خطـة العمـل           قـ س الو االتصاالت ويقوم يف نفـ    املعلومات و وتكنولوجيا  
 / متـــوز٢٩ إىل ٤وعقـــد اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي مـــن     . اخلاصـــة بعقـــد الـــشباب  
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 جزءا رفيع املستوى واعتمد إعالنا وزاريا يدعو إىل تعاون دويل أكثر فعاليـة مـن                ٢٠١١ يوليه
لتربيـة يف مرحلـة الطفولـة       جودة التعليم، والرعايـة وا     :أجل حتقيق أهداف توفري التعليم للجميع     

  . وتنمية املهارات وحمو األمية لدى الكباراملبكِّرة،
  

  املقترحات والتوصيات املتعلقة بالسياسة العامة   -  ٤  
 يف املائة مـن سـكان   ٢٩متثِّل أفريقيا ومن املتوقع أن . يزداد عدد سكان أفريقيا بسرعة    - ٥٠

ل وسـتظل هلـذا التحـوُّ     . ٢٠٥٠ حبلـول عـام       سـنة  ٢٤  و ١٥العامل املتراوحـة أعمـارهم مـا بـني          
آثار مالية وسياسية واجتماعية هامة تتراوح ما بني ارتفاع تكاليف التعليم واخلدمات الـصحية              

  .وخماطر االضطراب االجتماعي وضغوط اهلجرة
وتتطلب استراتيجية التعامل مع عمالة الشباب هنجا متكامال يتنـاول العـرض والطلـب                - ٥١

ــتعلقني بال ــها    امل ــة ونوعيت ــة العمال ــل وكــذلك كمي ــة     ؛عم ــات للحماي ــى وضــع آلي ــشجع عل  وي
االجتماعية من أجـل الـشباب؛ ويـضمن احلـوار االجتمـاعي مـن أجـل حتـسني احلقـوق املتعلقـة                      

ــسِّ      ــية، وحي ــوفر احلــد األدىن لألجــور األساس ــل؛ وي ــل    بالعم ــايري العم ــذلك مع ــة وك ن اإلنتاجي
بد للـسياسات املـشجعة علـى النمـو أن تزيـد أيـضا               الو. واملبادئ واحلقوق األساسية يف العمل    

ــة والــسياسية والــدخل، مــع إيــالء اهتمــام خــاص     مــن اإلنــصاف  يف توزيــع الفــرص االجتماعي
الفـرص والتحـديات الـيت      دراسـة   سـيما النـساء والـشباب و       عـادة، ال  رومة  للفئات الضعيفة واحمل  

  .تنمية الشبابجمال حيدثها التكامل اإلقليمي والعوملة يف 
وجهــة للــشباب حتديــد وصــياغة خطــط العمــل والــربامج املال يــزال الــضعف يكتنــف و  - ٥٢

اسـتبعد الـشباب علـى حنـو كـبري مـن جـدول        فقد  .كفاعلني يف بناء السالم والتنمية االقتصادية    
 ونادرا ما يتلقى املراهقـون، خـالل احلـروب أو بعـدها،             ،أعمال السلم الدويل واجلهود اإلمنائية    

مساعدة نفسية من أجل تناول املسائل املتعلقة باألمنـاط املختلـة لالنـدماج          اص أو أي اهتمام خ  
العمـل   ينيقيوجيب على األمـم املتحـدة وشـركائها األفـر    . ن اهلوية الشخصية  ياالجتماعي وتكو 

بناء الـسالم والتنميـة وكـذلك حتديـد     عملية شراك الشباب يف    إلاآلليات املناسبة   من أجل إجياد    
  . شاركةتلك املمضمون 

لنطــاق إىل فهــم أفــضل التوصــل ومــن الــضروري بالنــسبة جلميــع أصــحاب املــصلحة     - ٥٣
العالقـة األساسـية بـني العمالـة      أن يعـزِّزوا    لـها الـشباب و    الـيت ميثِّ  املشكلة واإلمكانـات الـضخمة      

بالتعـاون الوثيـق مـع احلكومـات، واالحتـاد          تقـوم بـه،     ولألمـم املتحـدة دور مهـم        . وبناء السالم 
  .نة سكان أفريقيا الشباباستجابات حملريقي، واملاحنني ومنظمات اجملتمع املدين، يف توفري األف
وإنــين أدعــو اجلمعيــة العامــة، وجملــس األمــن ومنظومــة األمــم املتحــدة إىل تعميــق       - ٥٤

تواصلها مع الشباب وتيسري مـشاركتهم يف عمليـات صـنع القـرار مـن خـالل املـشاورات                   
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غية حتديد أسباب االستياء االجتمـاعي والـسياسي واالقتـصادي بـني            الرمسية وغري الرمسية ب   
وجيب على كيانات األمم املتحدة أن تزيـد يف تنـسيقها   . إلزالتهاصفوف الشباب والسعي  

  .وجهودها بغية التوصل إىل هنج أكثر مشوال وتكامال يف ما يتعلق بتنمية الشباب
جتماعي والنفـسي للفئـات الـشابة       وسأنظر يف طرق ضمان إدراج توفري الدعم اال         - ٥٥

املتضررة من جراء الرتاع، عند االقتضاء، يف واليات حفظ السالم وبناء السالم والتنميـة              
الــشؤون االجتماعيــة، ووزارات  التعلــيم أو وتــوفري مــساعدة كافيــة لــوزارات الــصحة أو 

راهقني يف منـاطق    دة على اجملتمعات احمللية من أجل الشباب واملـ        م الدعم املعتمِ  ظُالعمالة ونُ 
   .زاعاتـالن
مجيــع يف مــسألة الــشباب بــإدراج وأكــرر نــدائي آلليــة التنــسيق اإلقليميــة ألفريقيــا   - ٥٦

اجملموعــات ودعــم األولويــات القطاعيــة، كمــا حتــددها الــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة  
سني وتيسري توفري فـرص العمـل للـشباب، أي حتـ          تأمني االستثمارات   أفريقيا، القادرة على    

اهلياكــل األساســية، وابتكــار تكنولوجيــات معلومــات واتــصاالت جديــدة؛ واالســتثمار يف  
  .األوبئةسيطرة على رع الصغرية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، وضمان الازامل

مرحلـة مـا بعـد انتـهاء      تواجـدها يف بلـدان      وميكن ألفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة و           - ٥٧
 فيـه جـودة وابتكـار     لتعلـيم   ل مـع الـشباب وإعطـاء األولويـة           أن تـساعد يف التواصـ      نـزاعال
ــتعلم   )الرمســـي الرمســـي وغـــري( ــوعي، والـ ــة، والعمـــل الطـ ــدريب الداخليـ ، كعمليـــات التـ

املشاريع، والتدريب يف جمال املشاريع، وتيـسري إشـراك         تنظيم  اإللكتروين، والتعلم املتعلق ب   
راعــي لالعتبــارات البيئيــة د املاالنتقــال إىل االقتــصايف مــا خيــص شــباب الــشتات وكــذلك 

ــ ــددة   يـاملبنـ ــة املتجـ ــة والطاقـ ــة للبيئـ ــائف املالئمـ ــى الوظـ ــساء   ال،علـ ــسبة للنـ ــيما بالنـ . سـ
اخلاصــة لــشركات مــع االتفــاق العــاملي واإقامــة شــراكات حتقيــق ذلــك مــن خــالل  وميكــن

  .والكيانات األخرى
  

  زاع واملوارد الطبيعيةـالن   - باء  
 الـسلبية   لآلثـار  يف العديد مـن املناسـبات علـى احلاجـة للتـصدي              أكدت اجلمعية العامة    - ٥٨

ــسلم، واألمــن        ــز ال ــة لتعزي ــه كطريق ــة يف كــل جوانب ــانوين للمــوارد الطبيعي لالســتغالل غــري الق
ــار غــــري املــــشروع    ــا، وأدانــــت االجتــ ــة يف أفريقيــ ــوالتنميــ ــة الــــذي يــــذكي  بــ املوارد الطبيعيــ

  .املسلحة زاعاتـالن
ــر  - ٥٩ ــه  ياضــ االستعريويف تقري ــذي قدمت ــة  )A/65/152-S/2010/526( ال ، دعــوت منظوم

لــى األرض وضــمان عصول مبــا يف ذلــك احلــ(األمــم املتحــدة إىل مراعــاة دور املــوارد الطبيعيــة  
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 واملاء، والتنوع البيولوجي واملواد اخلام، وكـذلك توزيـع العائـدات مـن              ،حقوق حيازة األرض  
  . زاعات السياسية يف أفريقياـل تقييم للنبصفة منتظمة يف ك) استغالل املوارد الطبيعية

سـيما خـالل     زاع حول املوارد الطبيعية أفريقيا حمط االهتمـام الـدويل، ال          ـقد جعل الن  و  - ٦٠
ى القـارة باملعـادن واألراضـي الـصاحلة للزراعـة، ال يـستفيد       غنــ وعلى الرغم مـن  . ملاضيالعقد ا 

ــة مــن هــذ   ــروةهالكــثري مــن األفارق ــداخل .  الث ــداملوأدى الت ــى   عقّ ــصاد عل ــسياسة واالقت  بــني ال
املــوارد الطبيعيــة وإدارهتــا والــتحكم فيهــا إىل لــذي يكتنــف ملكيــة الــصعيدين الــوطين والــدويل ا

ــات، وإذكــاء النــ   ــدخل    ـاإلضــرار باجملتمع ــواب للت ــتح األب ــساد وف ــادة الف ــسلحة، وزي زاعات امل
هنا أن يكـون    أليمية ومن شـ   زاعات إق ـوأصبحت بعض الن  . مناطق عديدة من القارة    ي يف ـاألجنب

  .املوارد الطبيعيةبهلا أثر عاملي على اإلمداد 
 إذ أفــضت وفــرة “لعنــة املــوارد”ـ ويف بعــض احلــاالت، شــهدت بلــدان مــا يــسمى بــ    - ٦١

األداء االقتـصادي، واالخنفاضـات     ضـعف   املعادن والوقود إىل نتائج إمنائيـة سـلبية، مبـا يف ذلـك              
ــو  ــاع  و،الكــبرية يف النم ــستارتف ــساد، والنــ م ــي، و ـويات الف ــدهور البيئ ــهاكات زوح، والت االنت

ـــ اجلــــ ازديــــاد ســــلطة الدولــــة ودهور سيمة حلقــــوق اإلنــــسان، واحلوكمــــة غــــري الفعالــــة وتـ
  . السياسي العنف
وتشمل هـذه املـسائل الـصراعات مـن         . رز عدد من املسائل املعقدة يف هذا السياق       ـويب  - ٦٢

مـن  مقـادير كـبرية      عـدم االسـتقرار وانعـدام األمـن، و         أجل األرض واملوارد الطبيعية اليت تذكي     
زاع بني اجملموعات املتنافسة علـى الـصعيدين الـوطين      ـاحملسوبية، والفساد، والن  ألغراض  الضغط  

. ســيما بالنــسبة للنخــب واإليــرادات، والاألربــاح والــدويل ومظــاهر عــدم املــساواة يف توزيــع  
ج وصناديق ثروات سـيادية بالـسعي السـتغالل    واُتهمت بعض الشركات اليت هلا مقار يف اخلار     

 تـشجع منـو خنـب       بـذا موارد أفريقيا بطرق مضرة مبصاحل السكان احملليني على املدى الطويل، و          
  .ضع للمساءلةحملية فاسدة تعرقل بدورها نشوء دول تستجيب حلاجات الرعايا وخت

لني  والطاقـة جمـا    هايـ املأمـن   وتعد الصناعات االسـتخراجية وإدارة األراضـي والغابـات و           - ٦٣
  .املزيد من االهتماميستحقان جدا هامني 

  
  الصناعات االستخراجية  -  ١  

ومــا فتئــت . موجهــة للتــصديرإىل أن تكــون الــصناعات االســتخراجية يف أفريقيــا متيــل   - ٦٤
الــسيطرة علــى اســتغالل الثــروات املعدنيــة، كالــذهب واملــاس وغريمهــا مــن األحجــار الكرميــة،  

يورانيوم واألخشاب، واالستفادة مـن إيراداهتـا، تـشكل عوامـل هامـة يف حـروب               والكولتان وال 
املوارد يف أنغوال ومجهورية الكونغو الدميقراطية وسرياليون وليربيا، حيث أسهم بدرجـة كـبرية              
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ــشطة         ــة يف األن ــة والوطني ــسلحة األجنبي ــات امل ــة واجلماع ــشبكات اإلجرامي ــد لل ــدخل املتزاي الت
  . التعدين، يف انعدام األمن وانتشار العنفاالقتصادية، وال سيما

 من عناصـر احلوكمـة الـيت متكـن األمـم مـن جـين                ا مهم اشفافية اإليرادات عنصر  تعد  و  - ٦٥
ــة    حــرز حاليــا تقــدم حنــو حتقيــق الــشفافية يف الــصناعات       وُي. مثــار اســتغالل مواردهــا الطبيعي

 أعلــن رئــيس مجهوريــة  ،٢٠١٠ســبتمرب /ففــي أيلــول. االســتخراجية، وإن كــان بــوترية بطيئــة 
الكونغو الدميقراطية، كـابيال، فـرض حظـر علـى نـشاط التعـدين يف منـاطق معينـة لتيـسري إبعـاد               
اجلماعــات املــسلحة غــري املــشروعة عــن املنــاجم، حيــث اســُتعيض إىل حــد كــبري عــن وحــدات 

ويهــدف هــذا اإلجــراء إىل وضــع حــد لتــدخل الــشبكات اإلجراميــة   . اجلــيش بــشرطة املنــاجم 
غلة يف صفوف الشرطة يف جمال التعدين، وإتاحة إمكانية تسجيل مجيع املـشاركني يف هـذا       املتغل

  .مارس/وُرفع هذا احلظر يف شهر آذار. القطاع
، اعتمـدت منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي              ٢٠١١مـايو   / أيار ١٩ويف    - ٦٦

ال تــشوهبا  إمــدادات ل إطــارا مــشتركا طوعيــا بــشأن العنايــة الواجــب بــذهلا لكفالــة سالســ        
، أقرت جمموعة الثمانية ألول مرة الكشف اإللزامـي عـن           ٢٠١١مايو  / أيار ٢٧الرتاعات، ويف   

مدفوعات الصناعة االستخراجية اليت تتلقاها احلكومات، وذلك لوضـع قـوانني وأنظمـة تكفـل               
ن الكـشف عــ الـشفافية، ولتعزيـز معـايري طوعيــة تقتـضي مـن شـركات الــنفط والغـاز والتعـدين         

  .على ذلكأو تشجعها املبالغ اليت تدفعها للحكومات 
  

  األراضي والغابات  -  ٢  
 بلدا من بلـدان العـامل الـيت تـشهد أزمـات غذائيـة طويلـة                 ٢٢ بلدا من أصل     ١٧يوجد    - ٦٧

تدهور النظام البيئي والتصحر وحتـات التربـة وسـنوات اجلفـاف املتتاليـة        يعد  و. األمد يف أفريقيا  
علـى املـوارد يف املنـاطق شـبه         الـرتاع   وسيـصبح   . علـى األرض  بـالرتاع   ملنـاخ   عوامل تربط تغـري ا    

ومـع  . يـدور يف معظـم احلـاالت بـني الرعـاة واملـزارعني            نـزاع   القاحلة مصدر قلق متزايد، وهو      
كميــات املــوارد الطبيعيــة املتاحــة يف املنــاطق غــري احملميــة، تــصبح املنــاطق احملميــة هــدفا  تــضاؤل 

رعي غـري القـانوين وغريمهـا مـن األنـشطة البـشرية، وهـو مـا يـؤثر علـى              للصيد غري املشروع وال   
استدامة هذه املناطق وغالبا ما يزيد حاالت النقل غري القـانوين للمـوارد الطبيعيـة عـرب احلـدود،         

  .الوطنية أو اإلقليميةبالرتاعات وهي حاالت غالبا ما تكون هلا صلة 
املنظومـات   باألراضـي ونظـم احليـازة يف حتديـد           أمهية احلقوق املتعلقـة   يعين اجلمع بني    و  - ٦٨

الرتاعـات  ومعظـم   . ن أراضي أفريقيا غالبا ما تكون موضع نزاع حـاد         أالسياسية واالجتماعية،   
اليت نشبت مؤخرا بسبب األراضي هي صـراعات حمليـة ظلـت مـستمرة عـرب األجيـال، تغـذيها                    

جلريان، وعادة مـا جيـري التعامـل        يف كثري من األحيان خالفات تارخيية كانت قائمة أصال بني ا          
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وينبغـي زيـادة استكـشاف القـدرات احملليـة فيمـا يتعلـق حبـل قـضايا                  . معها على املستوى احمللـي    
  . الرتاع على األرض ألسباب متصلة بتغري املناخ

اإلصالح الزراعي، وال سيما احلصول على األراضي، مـسألة حـساسة للغايـة يف           يعد  و  - ٦٩
وأصبح إقبال األجانب علـى شـراء األراضـي علـى نطـاق واسـع السـتغالهلا                 . مجيع أحناء أفريقيا  

يف الزراعــات الــصناعية أو يف إنتــاج الوقــود األحيــائي مثــار جــدل، ويــرى فيــه الــبعض هتديــدا    
وال متلــك النــساء أو تــسيطرن إال علــى . لإلمــدادات الغذائيــة والــسيادة وبقــاء صــغار املــزارعني

ذلك آثار سلبية على قدرة اجملتمعات احمللية على التعايف مـن           ول. نسبة صغرية جدا من األراضي    
واستتباب األمن الغذائي، وال سيما عندما ال يسمح بعد الـرتاع لألسـر املعيـشية الـيت                 الرتاعات  

  .تعيلها إناث باستعادة السيطرة على األراضي اليت يكون أصحاهبا الذكور غائبني
ت االستوائية املطرية يف العـامل، إىل جانـب جمموعـة    وأفريقيا هي موطن ثاين أكرب الغابا       - ٧٠

وللغابـــات دور إيكولـــوجي واجتمـــاعي واقتـــصادي أساســـي، . متنوعـــة مـــن الغابـــات اجلافـــة
وللمشاكل اليت تؤثر عليها نقاط تقاطع مـع القـضايا املتـصلة بـاألرض واألمـن الغـذائي واألمـن                  

 الرئيـسية للغابـات يف التخفيـف    املائي وأمن الطاقـة، ويـشكّل حطـب الوقـود أحـد اإلسـهامات            
، كمـا هـو احلـال يف ليربيـا، حيـث           الرتاعاتوقد كان للغابات دور يف تأجيج       . من وطأة الفقر  
. وميكنـها أيــضا أن حتفــز النمــو االقتــصادي . “للرتاعــاتاألخــشاب املؤججــة ”صـيغ مــصطلح  

فالــة التقاســم ففــي مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ُوضــع نظــام لعقــود االمتيــاز والــضرائب لك 
ــة، علــى        ــون والدول ــسكان احمللي ــة، مبــا يف ذلــك ال ــع األطــراف املعني ــافع بــني مجي املنــصف للمن

  .املستويني احمللي والوطين
  

  املياه  -  ٣  
تــشكل إدارة الــصراعات املتعلقــة بامليــاه أحــد أكــرب التحــديات يف اجلهــود املبذولــة           - ٧١

الــرتاع  ويف حــني تــشكل امليــاه أحــد أســباب  .لتحقيــق إدارة بيئيــة فعالــة علــى الــصعيد العــاملي 
ن احملتملـــة، فقـــد ُحلّـــت معظـــم اخلالفـــات الرئيـــسية بـــشأن املـــوارد املائيـــة عـــن طريـــق التعـــاو

امليـاه  : احملتمـل إىل إمكانيـة التعـاون      الـرتاع   من  ”سكو املعنون   ويساعد برنامج اليون  . والتفاوض
 والتنميـة فيمـا يتعلـق بـإدارة املـوارد       ، على سـبيل املثـال، علـى تعزيـز التعـاون           “من أجل السالم  

  . املائية العابرة للحدود
 من األهنار العـابرة للحـدود وأحـواض ميـاه الـبحريات، مبـا يف ذلـك          ٨٠وتضم أفريقيا     - ٧٢
وما زالت املخاوف بـشأن     .  من أحواض املياه اجلوفية اليت يشترك فيها أكثر من بلد واحد           ٣٨

حلــة يف اجلنــوب األفريقــي، شــأهنا يف ذلــك شــأن حــوض هنــر    تــوافر امليــاه يف املنطقــة شــبه القا 
ــل، قائمــة يف ضــوء تزايــد عــدد ســكان الــدول املــشاطئة، واحلاجــة       ــسنغال وحــوض هنــر الني ال
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املتزايدة، أكثر مـن أي وقـت مـضى، إىل الطاقـة وامليـاه، مـع زيـادة تفـاقم الوضـع بـسبب آثـار                          
  .املناخ تغري
ن أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى غـري قـادرين        يف املائـة مـن سـكا   ٤٠ما زال حنـو    و  - ٧٣

 يف املائــة يفتقــرون إىل مرافــق صــرف صــحي ٦٩ علــى احلــصول علــى ميــاه الــشرب املأمونــة و
والوضع يف املناطق الريفية أسوأ من ذلـك، إذ تـصل نـسبة الـسكان الـذين ال حيـصلون                . مالئمة

مرافـق الـصرف الـصحي املالئمـة         يف املائة، والـذين يفتقـرون إىل         ٥٣على مياه الشرب املأمونة     
 مليـون   ٧٥وقد يزيد عدد األشخاص الذين يعانون من نـدرة امليـاه يف أفريقيـا بــ                 .  يف املائة  ٧٦

ولـــضعف املـــوارد . ٢٠٥٠، ومبئـــات مـــن املاليـــني حبلـــول عـــام ٢٠٢٠شـــخص حبلـــول عـــام 
ى األمـن   واخلدمات املائية، وتردي أوضاع قطاعات الصحة والطاقة والكهرباء، أثـر مباشـر علـ             

ويقـّدر مـصرف التنميـة األفريقـي االسـتثمارات املطلوبـة لتلبيـة احتياجـات                . الغذائي يف أفريقيـا   
 بليون دوالر سنويا لكل سنة مـن الـسنوات     ٥٤  بليون و  ٥٠أفريقيا من املياه مببلغ يتراوح بني       

يف أفريقيــا وتــشكل امليــاه أيــضا أحــد أكــرب القيــود الــيت تعــوق إنتاجيــة املــرأة   . العــشرين املقبلــة
 بليـون سـاعة يف جلـب امليـاه،     ٤٠جنوب الصحراء الكربى، إذ تقضي النساء سنويا أكثـر مـن          

وُعقـد مـؤمتر دارفـور الـدويل        . أي ما يعادل قيمة عمل عام كامل جملموع القوة العاملة بفرنـسا           
 للتأكيـد   ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٨  و ٢٧للمياه مـن أجـل سـالم مـستدام يف اخلرطـوم يـومي               

مهيــة امليــاه لـيس فقــط مــن أجــل الـسالم الــدائم، بــل أيــضا مـن أجــل التنميــة يف دارفــور،    علـى أ 
ــذ      ــيط وتنفيـ ــل ختطـ ــة يف مراحـ ــات احملليـ ــركت اجملتمعـ ــات   ٦٥وأُشـ ــا يف واليـ ــشروعا مائيـ  مـ

  .الثالث دارفور
  

  أمن الطاقة  -  ٤  
 مليــون شــخص دون كهربــاء يف  ٥٠٠مــستهلك للطاقــة، إذ يعــيش أدىن أفريقيــا هــي   - ٧٤
 بلـدا مـن البلـدان األفريقيـة، البـالغ عـددها       ٢٣ريقيا جنـوب الـصحراء الكـربى، حيـث يظـل          أف

وحبكـم الفقـر املـدقع وعـدم إمكانيـة احلـصول         . ، عرضة للصدمات املرتبطـة بقطـاع الطاقـة        ٤٨
 يف املائـة مـن الـسكان يعتمـدون علـى الكتلـة األحيائيـة                ٨٠على أنواع أخرى من الوقود، فإن       

وهذا بدوره يزيد يف إزالة الغطاء النبـايت، كمـا أن الـتغريات الـسلبية               ). تاتمثل اخلشب والنبا  (
وقطـع األخـشاب    . يف األنظمة اإليكولوجية تسهم على األرجح، بدورها، يف تـشريد الـسكان           

بطريقة غري مستدامة، وزيادة تـدهور التربـة، وانقطـاع اإلمـدادات، كلـها عوامـل هتـدد التنميـة           
وعلــى أحــد األصــعدة، قــد يــؤدي ســعي بعــض الــدول إىل حتقيــق  . املــستدامة واألمــن البــشري

االكتفــاء الــذايت يف جمــال الطاقــة هبــدف محايــة إمــداداهتا مــن الطاقــة إىل نــشوء منازعــات بــني     
طاقـة كهربائيـة ال ميكـن االعتمـاد         على التنمية من    ومن الشواغل األخرى األثر احملتمل      . الدول



A/66/214
S/2011/476

 

22 11-43935 
 

يـؤدي تنـاقص مـستوى تـدفق ميـاه األهنـار بـسبب آثـار            وقـد   . حتمل تكلفتـها  ال ميكن   عليها أو   
تغري املناخ إىل تراجع يف إنتاج الطاقة الكهرومائية، وهو ما سيؤثر بـدوره علـى اجلـدوى املاليـة                   

 الـسنة الدوليـة للطاقـة       ٢٠١٢عام  يعد  و. لالستثمارات يف جمال الطاقة وقدرهتا على االستمرار      
عـام ثـورة عامليـة يف جمـال الطاقـة النظيفـة الـضرورية               وجيب أن يـشهد هـذا ال      . املستدامة للجميع 

للحد من خماطر تغري املناخ، واحلد من الفقر، وحتسني الـصحة العامليـة، ومتكـني املـرأة، وحتقيـق                  
  .األهداف اإلمنائية لأللفية

  
  حسن إدارة املوارد الطبيعية  -  ٥  

قتصادي واملؤسـسي، أمـر     إن حسن إدارة املوارد الطبيعية، على املستوى السياسي واال          - ٧٥
بــالغ األمهيــة لتعزيــز إدارهتــا بطريقــة مــسؤولة، ويقتــضي مــن مجيــع اجلهــات الفاعلــة، مبــا فيهــا     
احلكومــات والــشركات الدوليــة واجملتمعــات احملليــة، وضــع سياســات ختلــف أثــرا إجيابيــا علــى   

  . االقتصادات الوطنية واحمللية
هـا أفريقيـا لوضـع حـد أدىن مـن املعـايري             ومن الضروري أن نـدعم العمليـات الـيت تقود           - ٧٦

ــة علــى أســاس فهــم مــستنري للــصالت القائمــة بــني البيئــة       الالزمــة حلــسن إدارة املــوارد الطبيعي
وجيب علينا مواصلة اجلهود الراميـة إىل       . والتنمية، ويف إطار برنامج شامل لبناء السالم      الرتاع  و

وارد الطبيعيـة، وذلـك بـسبل منـها تعزيـز           تعزيز قدرة احلكومـات واجملتمـع املـدين علـى إدارة املـ            
الـرتاع  آليات الرصد واإلنفاذ؛ واخنراط القطاع اخلاص يف أنشطة اإلعمـار والتنميـة بعـد انتـهاء         

ــادرة الــشفافية يف جمــال       ــة القائمــة، مبــا يف ذلــك مب ــز اآلليــات التنظيمي ــاره شــريكا؛ وتعزي باعتب
شراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا           وتتـيح الـ   . الصناعات االستخراجية أو عمليـة كيمـربيل      

ــة         ــه بفعالي ــاجل في ــة أن تع ــدان األفريقي ــدى ميكــن للبل ــران منت ــة الســتعراض األق ــة األفريقي واآللي
ــيم احلوكمــة   ــة يف إطــار تقي وتكتــسي معاجلــة القــضايا املتــصلة  . موضــوع إدارة املــوارد الطبيعي

ــوارد ال    ــان باســتغالل امل ــة   بالفــساد، واملرتبطــة يف معظــم األحي ــة، نفــس القــدر مــن األمهي طبيعي
ويوفر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية املساعدة الالزمة لتعزيـز قـدرات             . البالغة

السلطات املعنية مبكافحة الفـساد ووضـع سياسـات وطنيـة ملكافحـة الفـساد، وذلـك متـشيا مـع                 
ــا مــؤ . أحكــام اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد   متر األمــم املتحــدة للتجــارة  ويقــوم حالي

والتنمية ومنظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة والـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة والبنـك                  
  .الدويل بوضع مبادئ لالستثمار الزراعي املسؤول

وليس مـن الـضروري أن حتـدد وفـرة املعـادن أو الوقـود أو األراضـي املـسار الـسياسي                        - ٧٧
ــةاالقتــصادي للبلــدان أو وحيثمــا كــان االســتغالل غــري القــانوين أو اإلدارة الفاســدة   .  األفريقي

ــة للمــوارد الطبيعيــة عنــصرا أساســ   وغــري ، فــإن االســتعادة املبكــرة  الــرتاعا يف ديناميــات يالعادل



A/66/214 
S/2011/476  
 

11-43935 23 
 

أمـر بـالغ    الـرتاع   للقدرة على إدارة املـوارد بطريقـة تتـسم بالـشفافية واملـساءلة يف فتـرة مـا بعـد                     
.  التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئـة مثـال علـى ذلـك     “والكوارثالرتاعات  ”وبرنامج  . األمهية

فهذا الربنامج يوفر املـساعدة يف جمـال بنـاء القـدرة علـى حتـسني إدارة املـوارد الطبيعيـة، واتبـاع                    
أفضل املمارسـات يف جمـال إدارة البيئـة، وكفالـة تـسخري املـوارد الطبيعيـة لـدعم األولويـات يف                      

وينبغــي أيــضا تــوفري القــدرة علــى رســم خــرائط للمــوارد وتــوفري   .  وبنــاء الــسالمجمــايل التنميــة
  .املهارات الالزمة للتفاوض على العقود واالتفاقات املتعلقة باستغالل املوارد الطبيعية

  
  :األمم املتحدة واالستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية  -  ٦  

ن خالل قياس التحـسينات امللموسـة الـيت طـرأت          ينبغي قياس التقدم احملرز يف أفريقيا م        - ٧٨
ــشعوب  ــاة ال ــى حي ــستهدف      . عل ــا أن ت ــساعدة، يلزمه ــم املتحــدة لتقــدمي امل فكمــا دعيــت األم

احتياجات اجملتمعات احمللية بفعاليـة مـن أجـل حتـسني رفـاه األشـخاص وأمنـهم يف سـياق إدارة                     
لتحليــل املــوارد الطبيعيــة   املــوارد الطبيعيــة وعــالوة علــى ذلــك يتــيح إدراج األمــم املتحــدة،        

واالحتياجات البيئية يف التخطيط ملنع نشوب الرتاعات وتقدمي املساعدات اإلنـسانية وعمليـات          
  .التعايف املبكر جماال للتحسن

واختذ جملس األمـن يف املاضـي تـدابري حازمـة         . وقد بذلت بعض اجلهود يف هذا الصدد        - ٧٩
وفـرض حظـرا علـى مجيـع اجلـذوع          . مـوارد الطبيعيـة   للتصدي ملسألة االستغالل غري القـانوين لل      

املستديرة ومنتجات األخشاب اآلتية من ليربيا، كما فرض حظرا على مجيع أنواع املاس اخلـام               
اآليت مــن أنغــوال وكــوت ديفــوار وســرياليون، وحظــرا علــى بيــع الــنفط إىل أنغــوال وســرياليون  

ــده إليهمــا  أو ــة األمــم املت   . توري ــضا بعث ــساعدة إىل   وكلــف اجمللــس أي ــا بتقــدمي امل حــدة يف ليربي
احلكومــة االنتقاليــة يف مــسألة اســتعادة اإلدارة الــسليمة للمــوارد الطبيعيــة، كمــا كــون اجمللــس    
جمموعة مـن اخلـرباء مـن شـأهنم اقتـراح تـدابري ملنـع االسـتغالل غـري القـانوين للمـوارد الطبيعيـة،                        

ــش     ــزء الـ ــسلحة يف اجلـ ــات املـ ــل اجلماعـ ــؤدي إىل متويـ ــذي يـ ــو  والـ ــة الكونغـ ــن مجهوريـ رقي مـ
وقد برزت هذه املسألة أيضا يف جدول أعمال اهليئات احلكومية الدوليـة األخـرى              . الدميقراطية

  .مثل اجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلنة بناء السالم
ويعمل االحتاد الدويل ملكافحة اجلرمية ضد احليوانات واألحياء الربية، الذي بدأ العمـل          - ٨٠

، على اعتماد هنج شامل وتعاوين مـن أجـل تقـدمي املـساعدة يف               ٢٠١٠نوفمرب  /لثاينيف تشرين ا  
عملية منع االستغالل غري القانوين للمـوارد الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك األنـواع املهـددة بـاالنقراض                    

وُيجري مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة حاليـا          . واجلرائم املرتكبة ضد الغابات   
ــا ويــشمل اجلرميــة املنظمــة واالجتــار غــري املــشروع يف املــوارد      حتلــيال ل ــد يف وســط أفريقي لتهدي

ومنــذ . الطبيعيــة، وســوف يكــون هــذا التحليــل مبثابــة أداة لــصنع الــسياسات بــشكل مــدروس   
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ــران ــه /حزي ــداين    ٢٠٠٩يوني ــدعم املي ، كــان لكــل مــن إدارة عمليــات حفــظ الــسالم وإدارة ال
إلدارة املـوارد   يدانيـة لألمـم املتحـدة وتغطـي اجملـاالت الرئيـسية             سياسـة بيئية مكرسة للبعثات امل    

  .مثل النفايات والطاقة واملياه واملوارد الثقافية والتارخيية
ويقــوم فريــق إطــار األمــم املتحــدة املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بتنــسيق اإلجــراءات     - ٨١

ــها التــ     ــع األزمــات والتعــايف من ــضافه مكتــب من ــة الــذي است ــامج األمــم املتحــدة  الوقائي ابع لربن
اإلمنـائي، بــإدارة برنــامج مــشترك بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد األورويب، ويعمــل هــذا الربنــامج  
على الربط بني إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية وإدارة الشؤون السياسية ومكتـب دعـم              

، وبرنــامج )مــم املتحــدةموئــل األ(بنــاء الــسالم وبرنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية 
األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمـم املتحـدة للبيئـة، مـن أجـل دعـم البلـدان يف حتـسني إدارة                      
املــوارد الطبيعيــة هبــا ملنــع نــشوب الرتاعــات وبنــاء الــسالم، ومــن أجــل إدارة التــوترات بــشأن     

ات وتنـسيق الـربامج     وتعزز هذه الـشراكة عمليـة وضـع الـسياس         . القضايا البيئية وختفيف حدهتا   
بــني اجلهــات الفاعلــة الرئيــسة يف املقــرات الرئيــسية وعلــى الــصعيد امليــداين، وُتعــد سلــسلة مــن  

  .املذكرات التوجيهية وكتيبات التدريب وأداة للتعلم الذايت على شبكة اإلنترنت
مـسألة  وينبغي للهيئات التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة واهليئـات األفريقيـة أن تنظـر يف                     - ٨٢

االستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية مـن خـالل اتبـاع هنـج إقليمـي، باإلضـافة إىل املنظـور                  
ــصلة باالجتــار غــري         ــل ال ــا يف ذلــك مــسائل مث ــة للمــشكلة، مب ــاد اإلقليمي ــوطين، ملعاجلــة األبع ال

لـيت  وتعطـي مبـادرة غـرب أفريقيـا ا        . املشروع يف األسـلحة أو باملرتزقـة أو باالجتـار باملخـدرات           
أطلقها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيـا؛             
وإدارة الشؤون السياسية، وإدارة عمليات حفظ السالم، واإلنتربول بدعم تنفيـذ خطـة العمـل               
 اإلقليمية من أجل التصدي لتفـاقم مـشكلة االجتـار غـري املـشروع باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة                   

مثــــاال جيــــدا علــــى التعــــاون يف ) ٢٠١١-٢٠٠٨(وتعــــاطي املخــــدرات يف غــــرب أفريقيــــا 
  .اجملال هذا
  

  مقترحات وتوصيات تتعلق بالسياسة املتبعة  -  ٧  
وحنــن حباجــة إىل مواءمــة سياســتنا وآليــات اســتجابتنا، مــن أجــل التــصدي بفعاليــة إىل    - ٨٣

وي علـى عناصـر تتعلـق باسـتغالل         جيل جديد من األزمات متعددة األوجـه الـيت ميكـن أن تنطـ             
ــي   ــالتغري البيئ ــة وب ــوارد الطبيعي ــسياسة واضــحة     . امل ــة لل ــادئ توجيهي وهلــذا، حنــن حباجــة إىل مب

ومــن الــضروري أن . ومــوجزة، وأدوات وآليــات لتبــادل املعلومــات واخلــربات داخــل املنظومــة
ليــة يف دمــج املــوارد  تــساعد بعثــات األمــم املتحــدة واألفرقــة القطريــة، البلــدان واجملتمعــات احمل   

وسـوف  . وال سـيما علـى الـصعيد اإلقليمـي        . الطبيعية واالعتبارات البيئية يف خططها فيما بعـد       
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تقطع عملييت تعزيز اهليكـل املؤسـسي والتعـاون اإلقليمـي وتعزيـز التفاعـل مـع ممثلـي القطـاعني                     
  .ومااخلاص واملايل شوطا طويال لضمان النجاح يف االستراتيجيات املتفق عليها عم

وينبغي لألمم املتحدة، بالتعاون مع االحتاد األفريقي واجلماعـات االقتـصادية اإلقليميـة               - ٨٤
واحلكومــات واجلهــات املاحنــة واجملتمــع املــدين واجملتمعــات احملليــة، أن هتــدف إىل تعزيــز عمليــة  

لم إىل أحـد  تقودها أفريقيا يكون من شأهنا حتويل ثروة املوارد الطبيعيـة مـن التـزام يف فتـرة الـس                
  .أصول السلم يف حاليت الرتاع وما بعد الرتاع

وأدعو منظومـة األمـم املتحـدة أن تـدمج املـسائل املتعلقـة بتحليـل عمليـة إدارة املـوارد                       - ٨٥
الطبيعية، مبا يف ذلك إصالح األراضي وإدارة املياه والتحديات البيئية، يف إطار عمليـات تقيـيم                

  .ائل اإلنسانيةحفظ السالم وبناء السالم واملس
وســوف أنظــر يف إمكانيــة توزيــع خــرباء يف إدارة املــوارد الطبيعيــة يف عمليــات حفــظ     - ٨٦

  .السالم للمساعدة يف تنفيذ سياسة بعثات األمم املتحدة امليدانية املعنية بالبيئة
وسوف أدعو أفرقة األمـم املتحـدة القطريـة ومكاتـب دعـم بنـاء الـسالم إىل أن تـدرج                     - ٨٧

راتيجياهتا الوطنية املعنية باحلد من الفقر، برامج هتدف إىل تعزيز إدارة للموارد تتـسم              ضمن است 
باملسؤولية والعدالة واملراعاة للمنظور اجلنساين، ومنتجه من الناحية االقتصادية يف البلـدان الـيت              

  .هبا نزاع وتلك اليت يف مرحلة ما بعد الرتاع
ن األصول الوطنية املهمـة، ينبغـي لألمـم املتحـدة     وحيث تشكل املوارد الوطنية جزءا م    - ٨٨

ــد         ــة حتدي ــة يف اجملتمــع، بغي ــوارد الطبيعي ــرادات امل ــدعم إجــراء حــوار وطــين حــول دور إي أن ت
اســتراتيجية شــاملة بــشأن النمــو والتنميــة، وتعزيــز طريقــة تتــسم مبزيــد مــن املــساءلة والــشفافية   

. طبيــق سياســات فعالــة ملكافحــة الفــسادالســتخدام املــوارد الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل ت
وينبغي القيـام بـذلك بالتنـسيق مـع مؤسـسات اجملتمـع املـدين واجلماعـات اإلقليميـة االقتـصادية                     

  .  الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا-واالحتاد األفريقي 
وأدعـو الـشركاء الـدوليني والقطـاع اخلـاص لـدعم مـدونات القواعـد املعنيـة مبــسؤولية            - ٨٩

الشركات واالمتثال لآلليات التنظيمية القائمة لضمان عدم حتويل عائدات املوارد الطبيعيـة إىل             
  .أنشطة تزيد من حدة الرتاع

وأدعــو مجيـــع الــشركاء للنظـــر يف االســتخدام الفعـــال ملعــارف وممارســـات الـــسكان       - ٩٠
 املنــاخ والتكيــف األصــليني والنــساء يف جمــال إدارة املــوارد الطبيعيــة والتخفيــف مــن آثــار تغــري  

معها، مبا يف ذلك آليات الوساطة احمللية فيمـا يتعلـق باسـتخدام األراضـي مثـل جمـالس الـشيوخ                     
  .وجمالس السالم احمللية
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وأدعو اآللية التنسيقية اإلقليميـة بأفريقيـا وغريهـا مـن الـشركاء إىل تقـدمي املـساعدة يف                     - ٩١
ادرة حـوض هنـر النيـل وأمانـة احتـاد هنـر             بناء القدرات ملؤسسات حوض النيل القائمـة، مثـل مبـ          

ــر اســتجابة         ــة، حبيــث تكــون أكث ــة النوبي ــة يف املنطق ــاه اجلوفي ــدان نظــام طبقــات املي ــانو، وبل م
ــات          ــي واجلماع ــاد األفريق ــة لالحت ــر القائم ــع األط ــشيا م ــات، مت ــاخ والرتاع ــري املن لتحــديات تغ

نـامج العـشري لبنـاء القـدرات        االقتصادية اإلقليمية وغريهـا مـن الـشراكات والـربامج، مثـل الرب            
  .التابع لالحتاد األفريقي
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	13 - وفي هذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية العاشرة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وهو مخطط أفريقيا الخاص للتقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. وتتيح هذه المناسبة الفرصة للتأمل بشأن منجزات البرنامج الكثيرة، ولتجديد التزامنا بدعم جهود أفريقيا الرامية إلى تعزيز نموها وتنميتها، ومشاركتها في الاقتصاد العالمي.
	تعزيز التركيز على الصلة بين السلم والتنمية

	14 - أشرتُ في تقريري الاستعراضي إلى أن كثيرا من نزاعات اليوم غالبا ما ستحدث داخل الدول، ومن المحتمل أن يسببها الإقصاء المنهجي لأجزاء كبيرة من المجتمع من مؤسسات الحوكمة السياسية ومن إمكانية الوصول إلى الأصول الاقتصادية والخدمات الاجتماعية. والبلدان التي تواجه لا مساواة صارخة، وتكون مؤسساتها ضعيفة وغير تمثيلية، وتفتقر إلى الوظائف اللائقة، والفرص والحريات، ولا سيما بالنسبة لعدد كبير من السكان الشباب، تواجه مخاطر متزايدة من عدم الاستقرار.
	15 - وعلى الرغم من أننا نفهم بصورة أفضل الديناميات الاجتماعية - الاقتصادية للعنف المسلح وأثره السلبي على التنمية، لا يمكننا في معظم الحالات وضع برامجنا بناء على ذلك، أو تولي المسؤولية عن هذه العلاقة بصورة ملائمة. ومن الأمور البالغة الأهمية أن نعيد تركيز الاستراتيجيات الإنمائية الحالية، لكي يمكنها أن تضع، إلى جانب الأهداف الإنمائية للألفية، جدولا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا أقوى يستجيب للشؤون الجنسانية، وأُطرا مؤسسية أقوى لمواجهة التحديات المتداخلة المتعلقة بالسلم والتنمية. ولقد وضع عدد من كيانات الأمم المتحدة مؤشرات ومعايير بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بتوطيد السلم، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين وتمكين المرأة. وتساعد مثل تلك الأدوات عمليات الأمم المتحدة على إبراز الوسائل اللازمة لدعم التنفيذ المستمر لمهامها. وسأكلِّف فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بأفريقيا بوضع مؤشرات قابلة للقياس ودراسة التقدم المحرز في التوصيات التي قَدمتُها في تقريري الاستعراضي السابق من أجل تحقيق فهم أفضل للعلاقة الوثيقة بين السلم والتنمية والمجالات التي تحتاج إلى اهتمام عاجل.
	ثالثا - تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الاستعراضي
	16 - حدد تقريري الاستعراضي مجموعة من التوصيات الرامية لمعالجة بعض المسائل الرئيسية التي يرجح أن تهيمن على جدول الأعمال الأفريقي ومن ثم ستستلزم اهتماما مركزا. ويقدم هذا الفرع عرضا لتنفيذ منظومة الأمم المتحدة للمسائل الرئيسية ذات الأولوية التي حُددت في تقريري الاستعراضي.
	ألف - التعاون المؤسسي
	17 - يعمل مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي على تنسيق وجود الأمم المتحدة في أديس أبابا في مجالات السلام والأمن، ويعزز التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة كما يعزز قدرة المنظمة على دعم الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي في المجالات التنفيذية وفي بناء القدرات من أجل عمليات السلام. وفي 2 شباط/فبراير 2011، أصدرت تقريرا لاستعراض البرنامج العشري لبناء قدرات الاتحاد الأفريقي (A/65/716-S/2011/54) دعوت فيه إلى التعاون بشكل أفضل وإلى تبني رؤية استراتيجية مشتركة من الجانبين على حد سواء بما يفي بأهداف البرنامج. وقد أوصت آلية التنسيق الإقليمي من أجل أفريقيا بالتعجيل في تنفيذ البرنامج من خلال برنامج شامل للعمل فيما بين المجموعات التابعة للآلية وأجهزة الاتحاد الأفريقي. ويتطلب وجود تعاون سياسي فعال تحسين القدرات التحليلية والتخطيط الاستراتيجي والتنسيق فيما بين المنظمتين، بما في ذلك بذل المزيد من الجهود في مجال الإعلام والدعوة. ومجموعة الدعوة والاتصالات التابعة للآلية، التي عقدها مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا، هي في سبيلها لإرساء إطار استراتيجي بشأن الاتصالات مع الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.
	18 - ويجري أيضا تعزيز التعاون بين الجماعات الاقتصادية الإقليمية والأمانة العامة، حيث ينظم مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا إحاطات منتظمة لتبادل المعلومات مع الجماعات الاقتصادية الإقليمية والإدارات والمكاتب، من قبيل إدارة شؤون نزع السلاح، ويسدي المكتب المشورة التقنية إلى العديد من الجماعات الاقتصادية الإقليمية من أجل صياغة مواقف مشتركة بشأن المعاهدة المتعلقة بتجارة الأسلحة. وسيعمل مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي أيضا على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية. وقد وقعت إدارة الشؤون السياسية والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي اتفاقا جديدا للتعاون في أيلول/سبتمبر 2010.
	باء - منع نشوب النزاعات، وحفظ السلام وإدارة النزاعات
	19 - اتخذت خطوات إضافية من أجل تحديد الأنشطة المتعلقة بمنع نشوب النزاعات ضمن إطار استراتيجي متماسك، بما يشمل الشروع في وضع مبادئ توجيهية للشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في مجال الوساطة، وذلك في الاجتماع الثالث لفرقة العمل المشتركة المعنية بالسلام والأمن، المعقود في أيلول/سبتمبر 2011. وقد أنشئ مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا في عام 2010 من أجل التركيز على الدبلوماسية الوقائية والعمل مع حكومات ومنظمات بلدان وسط أفريقيا. وتقوم إدارة عمليات حفظ السلام، ومعها إدارات ومكاتب أخرى من قبيل مكتب شؤون نزع السلاح، بدعم مفوضية الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بوضع إطار للسياسات لدى الاتحاد الأفريقي بشأن إصلاح القطاع الأمني يهدف إلى توفير إطار تستعين به الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية وشركائها في صياغة عمليات فعالة تخضع للمساءلة لإصلاح القطاع الأمني واستعراضها وتنفيذها. وأعدت إدارة عمليات حفظ السلام برنامجا للدعم متعدد السنوات بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الأفريقي من أجل المساعدة في بناء القدرات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة.
	20 - وفي آذار/مارس 2011، وقع مكتب شؤون نزع السلاح وإدارة عمليات حفظ السلام خطة عمل مشتركة من أجل المضي في تعزيز التعاون فيما بينهما لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في البلدان التي تدور بها نزاعات أو التي هي في مرحلة ما بعد النزاع، بما فيها غينيا - بيساو. ويتعاظم بدرجة كبيرة نجاح قوات حفظ السلام وتحقيق الاستقرار في بعض الحالات، من وجود ولاية تتعلق بمكافحة الاتجار في المخدرات. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد كي تدعم الدول التي تستضيف عمليات للسلام في تنمية قدراتها الرامية لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع، حسب الاقتضاء.
	21 - وعملية التخطيط المتكامل للبعثات والإطار الاستراتيجي المتكامل (انظر A/65/669) هما آليتان مصممتان من أجل المساعدة في تنسيق أنشطة الأمم المتحدة ولضمان استمرار الجهود الرامية للتصدي للأسباب الجذرية للنزاع دون انقطاع بعد مغادرة عمليات حفظ السلام ولكفالة سلاسة الانتقال إلى مرحلة بناء السلام. ويشكل إدراك الجماهير لعمل الأمم المتحدة وشركائها أمرا حاسما في كفالة النجاح في تنفيذ الولايات والانتقال إلى جهود تحقيق الاستقرار على المدى الطويل. وتشكل التحولات الرائدة من المحطات الإذاعية التابعة لبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى محطات بث إذاعي عامة فيما بعد الحرب في سيراليون وجمهورية أفريقيا الوسطى نماذج للخدمات المتوجهة نحو الانتقال التدريجي بالنسبة للبرامج التي ترعاها الأمم المتحدة في بيئات ما بعد حفظ السلام. 
	جيم - بناء السلام والإنعاش فيما بعد النزاعات
	22 - تعمل لجنة بناء السلام على تنفيذ التوصيات الواردة في وثيقة ”استعراض بنية بناء السلام لدى الأمم المتحدة“ (انظر A/64/868-S/2010/393، المرفق) بشأن كيفية تحقيق قدر أكبر من الوضوح فيما يتعلق بالمبادئ والعمليات والإجراءات. وفي 25 كانون الثاني/ يناير 2011، أقرت اللجنة التنظيمية ”خريطة طريق مؤقتة للإجراءات خلال عام 2011“ من أجل كفالة إيلاء التركيز الملائم على مجموعة محدودة من المهام ذات الأولوية بهدف تعزيز أثرها في البلدان المدرجة في جدول أعمالها. وفي 23 شباط/فبراير 2011، قررت لجنة بناء السلام إدراج غينيا على جدول أعمالها، لتتصرف لأول مرة دون إحالة من مجلس الأمن وإنما بالاستجابة إلى طلب تقدمت به غينيا بنفسها.
	23 - وقد أدرجت قضايا مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة في عمل مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون باعتبارها جزءا من المبادرة المشتركة للساحل الغربي لأفريقيا، التي تستهدف البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد النزاعات، وتسهم في مبادرات بناء السلام وفي إصلاحات القطاعات الأمنية. وسيتم بشكل مشترك تنفيذ شراكة مع إدارة الشؤون السياسية تهدف للتصدي للتهديدات الأمنية في منطقة وسط أفريقيا خلال عام 2011.
	24 - وفي تقريري بشأن مشاركة المرأة في بناء السلام (A/65/354-S/2010/466)، حددت خطة عمل تتألف من سبع نقاط لضمان تخصيص نسب أكبر من التمويل المقدم في إطار بناء السلام لدعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين باعتبار ذلك جزءا من جهود أوسع نطاقا لإشراك المرأة في منع نشوب النزاعات وفي إعادة البناء الاجتماعي. وسيكون كيان الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومكتب دعم بناء السلام مسؤولين عن رصد التقدم الذي تحرزه المنظمة على طريق تنفيذ الخطة والإبلاغ بشأن هذا التقدم. ويلتزم صندوق بناء السلام بمضاعفة إنفاقه على بناء السلام وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2012.
	دال - النمو الاقتصادي المستمر والتنمية المستدامة
	25 - أيدت الجمعية العامة بقرارها A/65/280 إعلان اسطنبول() وبرنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020()، الذي اعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، والذي يركز بشكل قوي على بناء القدرات الإنتاجية، وأهابت بجميع أصحاب المصلحة المعنيين أن يلتزموا بتنفيذ برنامج العمل. وثمة أهمية خاصة لهذا البرنامج بالنسبة لأفريقيا، التي تضم 33 بلدا من أقل البلدان نموا البالغ عددها حاليا 48 بلدا، حيث يتناول أيضا الصلة التي تربط بين النزاع المسلح والتنمية.
	26 - ولا يزال ضمان الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية عنصرين رئيسيين في سياسة الأمم المتحدة من أجل النمو الاقتصادي. ويركز الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة على إعادة التأهيل فيما بعد النزاع عن طريق التنمية الزراعية والاستثمار في تكنولوجيات ما بعد الحصاد من أجل التقليل من فواقد الأغذية التي تبلغ قيمتها 4 بلايين دولار سنويا، وتعزيز الأمن الغذائي للقارة. ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، من شأن سد الفجوة بين الجنسين في الزراعة تحقيق مكاسب كبيرة يمكنها تقليل عدد الجوعى بنسبة تتراوح من 12 إلى 17 في المائة. ولا يزال من الأمور البالغة الأهمية تقديم الدعم للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا التابع للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، الذي يهدف إلى إقامة شبكات أمان للفقراء الجوعى والقيام بتدخلات مباشرة من أجل تحسين التغذية.
	27 - وقد بينت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات قدرتها على تعزيز التغير الاقتصادي والاجتماعي. وأفريقيا هي أسرع المناطق الإقليمية نموا في استخدام الهواتف المحمولة. إلا أنه من الضروري كفالة أن تخدم هذه الأدوات هدف تحقيق السلام والتنمية وأن تواكب الأمم المتحدة ابتكارات القرن الحادي والعشرين بإقامة الشراكات السليمة من أجل التصدي بنجاح للتحديات الراهنة. فعلى سبيل المثال، جعلت من الابتكار أولوية في الاستراتيجية العالمية من أجل صحة المرأة والطفل.
	هاء - حقوق الإنسان
	28 - اتخذنا خطوات كبيرة نحو إرساء بنية للرصد والمساءلة تكون أكثر شمولا، من أجل التصدي للدائرة المفرغة من الإفلات من العقاب على أعمال العنف الجنسي المرتكبة أثناء الحرب، وذلك بقرار مجلس الأمن 1960 (2010) الذي يدعو إلى إدراج مرتكبي هذه الأعمال في قائمة علنية وأن يعاقبوا بفرض جزاءات عليهم. وقد أتم ممثلي الخاص المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع، الذي يعمل مكتبه بكل طاقته حاليا، عددا من البعثات الرامية لتسليط الضوء على الاتهامات بتفشي الاغتصاب وارتكابه بشكل منهجي. وقد اتخذت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية نهجا مبتكرة وأرست آليات للمساعدة في حماية المدنيين في البلد، بمن فيهم النساء والأطفال. ولا تزال منظومة الأمم المتحدة، من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ملتزمة بالمضي في مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ سياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز التمثيل المنصف للمرأة ومشاركتها الفعالة في كافة مجالات السلام والأمن والتنمية.
	29 - وتقدم مفوضية حقوق الإنسان، بالتعاون مع إدارات ومكاتب أخرى من قبيل مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، تدريبات لبناء قدرات قوات الدفاع/الأمن بشأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة عن انتهاكاتها، لا سيما خلال فترات الانتخابات.
	رابعا - تحديات ناشئة
	30 - طلبت الجمعية العامة إليَّ، في قرارها 65/278 أن أطرح، بالتشاور مع الشركاء المعنيين، مقترحات سياساتية حول القضايا المحددة في تقريري الاستعراضي. وبذلك، أصبح من الواضح أننا نحتاج، على صعيد المنظومة، إلى تعزيز إدماج مختلف أطر السياسات التي نشارك بها في العمل مع أفريقيا. وفي البيئة الحالية المحدودة الموارد، تلزمنا أفكار مبتكرة لضمان تضافر الجهود وتحديد الأولويات، بما في ذلك روح القيادة والالتزام التي تتحلى بها الجمعية العامة ومجلس الأمن في توجيه منظومة الأمم المتحدة وفي إنشاء الحيز السياساتي الملائم اللازم للتعامل مع شركاء الأمم المتحدة والشركاء الآخرين. وأهيب بالجمعية العامة ومجلس الأمن، من خلال فريقها العامل المخصص المعني بمنع نشوب الصراعات في أفريقيا وحلها، إلى مواصلة المشاركة مع منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير وفي توفير مبادئ توجيهية بشأن معظم القضايا الملحة والناشئة.
	31 - وفي ضوء آثار التنمية السياسية والاقتصادية والاستقرار في أفريقيا، يقدم هذا القسم تحليلا متعمقا، ويقترح توصيات عملية لمعالجة مسألتين من أكثر المسائل إلحاحا في القارة، وهما ”الشباب والتعليم والتوظيف“ و ”النـزاع والموارد الطبيعية“.
	ألف - الشباب والتعليم والتوظيف
	32 - يشكل الحصول الملائم على فرص التعليم الجيد وفرص العمل اللائق عنصرا حيويا من عناصر الحد من الفقر والاستقرار السياسي والسلام والأمن والتنمية المستدامة. وتتطلب هذه المسألة المعقدة ردودا منسقة ومبتكرة تعالج البعد الاجتماعي والاقتصادي للشباب والتعليم والبطالة، فضلا عن الآثار المترتبة على استبعاد الشباب من المشاركة السياسية.
	33 - وقد أهبتُ، في تقريري الاستعراضي، بالأمم المتحدة إلى أن تعمم سياسات وبرامج تهدف إلى تمكين الشباب وتهيئة الظروف اللازمة لتمكينهم من المشاركة التامة في جميع جوانب المجتمع. وأبرزتُ أيضا ضرورة ضمان الإدراج المناسب لسياسات شبابية في استراتيجيات بناء السلام بعد انتهاء حالات النـزاع والتعجيل بتنفيذ خطة عمل واغادوغو من أجل النهوض بالعمالة وتخفيف وطأة الفقر.
	34 - ووفقا لتوقعات شعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، تقل أعمار ما نسبته 60 في المائة تقريبا من سكان أفريقيا، البالغ عددهم بليون نسمة، عن 25 سنة. ومع تزايد أعداد الشباب، يلزم إيلاء مزيد من الاهتمام للحاجة الملحة إلى كفالة حصولهم على التعليم الجيد والمهارات والوظائف اللائقة فضلا عن توفير حيز كاف للمشاركة والتمثيل الفعليين في الحياة السياسية والاجتماعية. وجاء أحد الدوافع الرئيسية للاستياء الحالي في بعض أجزاء شمال أفريقيا، إلى حد كبير، نتيجة لسنوات من سوء الإدارة الاقتصادية، وعدم كفاية الاستثمارات الاجتماعية، وانعدام المشاركة السياسية وفرص العمل الكريم للشباب. 
	35 - وتهدف هذه التحركات إلى الحصول على وظائف بقدر ما تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة والديمقراطية. وهي تهيئ ظروفا يمكن أن تؤدي إما إلى زيادة الفرص الاجتماعية السياسية والاقتصادية، أو إلى أن تصبح معها تطلعات الشباب أصعب تحقيقا. وستتوقف النتيجة، إلى حد كبير، على نجاحنا في تلبية هذه التطلعات. وعلينا، لدى تقديمنا المساعدة للمجتمعات المحلية في معالجة الأسباب الجذرية للسخط، أن نتحلى بوعي أكبر بالإطار التاريخي والاجتماعي والسياسي لتلك المجتمعات، وأن نضمن مراعاة البرامج للمخاوف والحساسيات المحلية بطريقة مناسبة.
	36 - وعلينا أن نعي في جميع الأوقات المساهمة الكبيرة التي يمكن أن يقدمها الشباب لتطوير مجتمعاتهم. فإن لم نعترف بالأصول الشبابية ونستفد منها، ستستمر دورة عدم الاستقرار والتخلف والظلم من جيل إلى جيل. والأمم المتحدة، من خلال إعلانها عام 2011 السنة الدولية للشباب: الحوار والتفاهم المتبادل، والاتحاد الأفريقي، الذي قام في مؤتمر القمة المعقود في هذه السنة في مالابو بغينيا الاستوائية، من 23 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2011، بإجراء مناقشة بشأن ”التعجيل بتمكين الشباب لأغراض التنمية المستدامة“، أقرت بأنه لا توجد اليوم قضايا أكثر إلحاحا من الاستجابة لتطلعات الشباب وأحلامهم بشكل إيجابي وعاجل.
	التعليم

	37 - يبلغ متوسط صافي معدل القيد بالمدارس الابتدائية في البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى حوالي 76 في المائة وفي بلدان شمال أفريقيا 94 في المائة. وتمضي غالبية البلدان الأفريقية في طريق تحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في توفير التعليم الابتدائي للجميع بحلول عام 2015. وبشكل عام، أُحرز تقدم في معدلات القيد بالمدارس من خلال إلغاء الرسوم المدرسية، وزيادة الاستثمارات العامة، وتحسين الدعم المقدم من المانحين.
	38 - بيد أن النجاح كان أقل في مجالات أخرى، ولا سيما نوعية التعليم، ومعدلات إتمام الدراسة، والقيد في التعليمين الثانوي والعالي، وإصلاح التعليم الأساسي، وتوظيف المعلمين، والتدريب التقني والمهني. ويتسرب من المدارس، في كل عام، ما يزيد على 10 ملايين تلميذ في البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، ويترك ملايين الأطفال المدرسة من دون اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب. ومن بين 71 مليون مراهق غير الملتحقين بالمدارس، يوجد أكثر من 50 في المائة منهم في البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، ولا يزال أكثر من 30 مليون طفل أفريقي مستبعدين تماما من التعليم بسبب عوائق مالية أو اجتماعية أو ثقافية أو مادية. وفي العديد من المجتمعات، تؤثر المعتقدات والممارسات الثقافية تأثيرا سلبيا جدا على التحاق المرأة بالتعليم، ولا يعالج العديد من السياسات الوطنية قضية حق الفتيات في التعليم. وبالإضافة إلى الشابات، غالبا ما يُستبعد من النظام التعليمي الشباب من ذوي الإعاقة أو الشباب اللاجئون أو العمال المهاجرون.
	39 - ووفقا لتقرير عام 2010 للرصد العالمي لمبادرة توفير التعليم للجميع التي أطلقتها اليونسكو (باريس، 2010): الوصول إلى الفئات المهمشة، يبلغ متوسط الفجوة التمويلية السنوية في التعليم للفترة 2008-2015 حوالي 65 في المائة في البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى؛ وقد بلغت نسبة التلاميذ إلى المعلمين 1:68 في تشاد و 1:65 في إثيوبيا. وفي ظل تلك المعدلات، ستكون أفريقيا بحاجة إلى 1.2 مليون معلم جديد حتى عام 2015. ومن الأسباب المؤدية إلى انخفاض مستويات التحصيل الدراسي انخفاض أجور المعلمين، وعدد المعلمين غير القادرين على العمل بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو بأمراض أخرى، والصعوبات التي تعترض سبيل الوصول إلى فئات الأطفال والشباب الأضعف في المستوطنات العشوائية الحضرية أو في المناطق النائية، وعدم توفر اللوازم المدرسية. 
	40 - وعلى الرغم من تزايد مشاركة الجهات المانحة الدولية والمبادرات التعاونية، لا تزال أعداد الشباب الحاصلين على شهادات التعليم العالي منخفضة للغاية. وفي جميع أنحاء القارة يبلغ معدل القيد 6 في المائة في هذه المؤسسات، أما مشاركة النساء فمنخفضة إلى حد مؤسف، في حين أن ما نسبته حوالي 40 في المائة من وظائف أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي لا يزال شاغرا.
	العمالة

	41 - ساهم التعليم في تقليص الفجوة القائمة بين الجنسين ورفع مستويات محو الأمية في أفريقيا، على الرغم من أنه لم يكن له تأثير يذكر على معدلات البطالة. وتزداد معدلات البطالة في أوساط الشباب المتعلمين ذوي التعليم العالي في حين تنخفض نسبة البطالة بين العمال الأقل مهارة بسبب حاجتهم إلى العمل من أجل كسب لقمة العيش. وتشير منظمة العمل الدولية إلى أن حوالي 90 في المائة من الوظائف المستحدثة في أفريقيا توجد في الاقتصاد غير الرسمي وأن 152 مليونا من العمال الشباب، ينتمي معظمهم إلى بلدان أفريقية واقعة جنوب الصحراء الكبرى، ويعيشون في أسر معيشية فقيرة لا يتجاوز نصيب الفرد فيها من الإنفاق 1.25 دولارا يوميا. ويناضل الشباب الأفريقيون، بغض النظر عن مستوى تعليمهم، في سبيل العثور على فرص عمل لائقة.
	42 - وفي البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 سنة 36 في المائة من القوة العاملة. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، يفد 10 ملايين من الخريجين الشباب إلى سوق العمل كل عام. وتشير اليونسكو إلى أن معظم الخريجين البالغ عددهم 4.9 ملايين في عام 2009، وهو الرقم الذي سيتضاعف تقريبا ليبلغ 9.6 ملايين بحلول عام 2020، قد حصل على شهادة في العلوم الاجتماعية والأعمال التجارية والقانون، فيما سجلت مجالات الهندسة والصناعة والبناء والصحة أدنى نسبة من خريجي التعليم العالي. ويتزايد عدم التطابق القائم بين التعليم وسوق العمل. ويؤدي تشبع قطاع الخدمات العامة إلى ارتفاع معدلات البطالة؛ وهو قطاع خاص صغير الحجم وغير قادر على توظيف أعداد كبيرة من الأشخاص؛ كما توجد معوقات على الطلب على اليد العاملة؛ وثغرات في المعلومات بين الباحثين عن عمل وأرباب العمل المحتملين؛ ومعوقات تحول دون إيجاد فرص للنشاط التجاري وتطوير تلك الفرص.
	43 - وتعد حالة البطالة الحالية في أفريقيا مرتفعة بالنظر إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي مؤخرا إلى نحو 6 في المائة سنويا، رغم وجود فروق كبيرة بين المناطق. وتُظهر بيانات منظمة العمل الدولية بقاء البطالة عند معدل 12 في المائة في البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى طوال العقد الماضي، ومع وجود تفاوتات ضخمة، تتراوح بين 55.8 في المائة في جنوب أفريقيا و 10.9 في المائة في ناميبيا. ويبلغ معدل بطالة الشباب في سيراليون 52.5 في المائة مقابل المتوسط الوطني البالغ 10.2 في المائة. ويعود السبب، جزئيا، في اندلاع الانتفاضات الراهنة والجارية في شمال أفريقيا إلى بطالة الشباب، التي بلغت نسبتها 31 في المائة في تونس، و 34 في المائة في مصر.
	44 - ولا تشير أرقام البطالة إلى التحدي الحقيقي. وهي لا تعكس الأبعاد الأخرى لها كالعمالة الناقصة والعاملِين من الفقراء، التي تسود في زراعة الكفاف والقطاع غير الرسمي بالمدن، وهما يؤثران أكثر على النساء اللواتي يملن إلى الاحتشاد في قطاعات المهارات المتدنية والمنخفضة الأجر، والتي تتسم بانخفاض تكاليف الدخول إليها والخروج منها. ويزيد معدل البطالة في المناطق الحضرية عنه في المناطق الريفية، ويتضرر منها الشابات والشبان ذوو الإعاقة على نحو مجحف بسبب مسائل اجتماعية وبسبب التمييز في مكان العمل. 
	45 - والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب غير المتعلمين والعاطلين عن العمل مرتفعة بشكل كبير. وبانعدام فرص كسب لقمة العيش، ستستمر دورات الفقر في الانتقال من جيل إلى جيل. وقد تؤدي البطالة إلى زيادة تورط الشباب في الجريمة والعنف. ودون الحماية الاجتماعية، يطلب كثير من الشباب الرزق، بمن فيهم الخريجون، عن طريق مزاولة أنشطة في الاقتصاد غير الرسمي، أو عن طريق الهجرة إلى مناطق حضرية أو إلى بلدان أخرى. وعلى الرغم من أن أي نوع من أنواع الهجرة غير المنظمة قد يؤدي إلى تنافس على الموارد وفرص العمل في مناطق المقصد، لا بد من تعزيز الآثار الإيجابية للهجرة كالتحويلات المالية والاجتماعية، من أجل قطف ثمار التنمية.
	46 - وللقطاع الخاص في أفريقيا دور محوري في معالجة البطالة في صفوف الشباب. وهناك أيضا مكاسب كبيرة في مجال العمالة في حال إطلاق طاقات المرأة في مجال تنظيم المشاريع من أجل إيجاد فرص للنمو بدلا من الاقتصاد غير الرسمي والقطاعات القليلة العائد، والقطاعات المتشبعة. وقد حان الوقت الآن لإمعان النظر في رسم سياسات مالية ونقدية وتجارية وصناعية لإيجاد وظائف، مع أساليب تتسم بطابع محلي أكثر لإيجاد فرص للعمل تلبي التطلعات المحلية والمجتمعية، وتسهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية المحلية.
	3 -  مبادرات الأمم المتحدة والمبادرات الأفريقية

	47 -  في العقود الأخيرة، دفع عدد من المبادرات العالمية والإقليمية التي اتخذتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومات الأفريقية بجدول أعمال تنمية الشباب إلى الأمام، بما في ذلك برنامج العمل العالمي للشباب لعام 1995؛ وإطار عمل داكار بشأن توفير التعليم للجميع لعام 2000؛ وخطة العمل للعقد الثاني للتعليم في أفريقيا (2006-2015) الخاصة بالاتحاد الأفريقي؛ وميثاق الشباب الأفريقي؛ وتحديد أولويات تنمية الشباب خلال عقد الشباب (2009-2018)، وعقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة (2005-2014). وتم إنشاء فرقة المتطوعين الشباب التابعة للاتحاد الأفريقي في كانون الأول/ديسمبر 2010 بمشاركة 67 عضوا من جميع أنحاء أفريقيا كبرنامج إنمائي قاري يوظف المتطوعين الشباب ويشاركهم العمل في جميع البلدان الـ 53 في أفريقيا. 
	48 -  وبذلت الحكومات الأفريقية جهودا متضافرة على الصعيدين الوطني ودون الإقليمي، بما في ذلك اعتماد نُهج قطاعية شاملة، والبدء في مشاريع محو الأمية من أجل التنمية، وإلغاء الرسوم المدرسية في التعليم الابتدائي في جميع البلدان تقريبا. وفي الصومال، يركِّز وضع برنامج قطري مؤقت للعمل اللائق على الأسباب الكامنة وراء النزاع، كالتحكم في الموارد ومسائل العمالة والاقتصاد، ويتناول العناصر الأساسية على نحو متضافر مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين. وقد نجح منتديان مماثلان للحوار الاجتماعي الشامل في أعمالهما في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي. 
	49 - واتخذت الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر 2009 القرار 64/134  الذي أعلنت فيه السنة التي تبدأ في 12 آب/أغسطس 2010 السنة الدولية للشباب تحت شعار ”الحوار والتفاهم“. وعُقِد اجتماع رفيع المستوى حول الشباب يومي 25 و 26 تموز/ يوليه 2011 في نيويورك. ومثّلت السنة الدولية خطوة هامة في مبادرات المجتمع الدولي للتركيز على دور الشباب وتقوية صوتهم في الشؤون العالمية. وقرر الاتحاد الأفريقي، أثناء دورته العادية السابعة عشرة المعقودة في مالابو (غينيا الاستوائية) في حزيران/يونيه 2011 صياغة إطار للتعليم والتدريب التقنيين والمهنيين، وتناول على نحو خاص مجالي الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويقوم في نفس الوقت بتسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل الخاصة بعقد الشباب. وعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 4 إلى 29 تموز/ يوليه 2011 جزءا رفيع المستوى واعتمد إعلانا وزاريا يدعو إلى تعاون دولي أكثر فعالية من أجل تحقيق أهداف توفير التعليم للجميع: جودة التعليم، والرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكِّرة، وتنمية المهارات ومحو الأمية لدى الكبار.
	4 -  المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسة العامة

	50 - يزداد عدد سكان أفريقيا بسرعة. ومن المتوقع أن تمثِّل أفريقيا 29 في المائة من سكان العالم المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة بحلول عام 2050. وستظل لهذا التحوُّل آثار مالية وسياسية واجتماعية هامة تتراوح ما بين ارتفاع تكاليف التعليم والخدمات الصحية ومخاطر الاضطراب الاجتماعي وضغوط الهجرة.
	51 - وتتطلب استراتيجية التعامل مع عمالة الشباب نهجا متكاملا يتناول العرض والطلب المتعلقين بالعمل وكذلك كمية العمالة ونوعيتها؛ ويشجع على وضع آليات للحماية الاجتماعية من أجل الشباب؛ ويضمن الحوار الاجتماعي من أجل تحسين الحقوق المتعلقة بالعمل؛ ويوفر الحد الأدنى للأجور الأساسية، ويحسِّن الإنتاجية وكذلك معايير العمل والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل. ولا بد للسياسات المشجعة على النمو أن تزيد أيضا من الإنصاف في توزيع الفرص الاجتماعية والسياسية والدخل، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة والمحرومة عادة، لا سيما النساء والشباب ودراسة الفرص والتحديات التي يحدثها التكامل الإقليمي والعولمة في مجال تنمية الشباب.
	52 - ولا يزال الضعف يكتنف تحديد وصياغة خطط العمل والبرامج الموجهة للشباب كفاعلين في بناء السلام والتنمية الاقتصادية. فقد استبعد الشباب على نحو كبير من جدول أعمال السلم الدولي والجهود الإنمائية، ونادرا ما يتلقى المراهقون، خلال الحروب أو بعدها، أي اهتمام خاص أو مساعدة نفسية من أجل تناول المسائل المتعلقة بالأنماط المختلة للاندماج الاجتماعي وتكوين الهوية الشخصية. ويجب على الأمم المتحدة وشركائها الأفريقيين العمل من أجل إيجاد الآليات المناسبة لإشراك الشباب في عملية بناء السلام والتنمية وكذلك تحديد مضمون تلك المشاركة. 53 - ومن الضروري بالنسبة لجميع أصحاب المصلحة التوصل إلى فهم أفضل لنطاق المشكلة والإمكانات الضخمة التي يمثِّلها الشباب وأن يعزِّزوا العلاقة الأساسية بين العمالة وبناء السلام. وللأمم المتحدة دور مهم تقوم به، بالتعاون الوثيق مع الحكومات، والاتحاد الأفريقي، والمانحين ومنظمات المجتمع المدني، في توفير استجابات لمحنة سكان أفريقيا الشباب.
	54 - وإنني أدعو الجمعية العامة، ومجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة إلى تعميق تواصلها مع الشباب وتيسير مشاركتهم في عمليات صنع القرار من خلال المشاورات الرسمية وغير الرسمية بغية تحديد أسباب الاستياء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بين صفوف الشباب والسعي لإزالتها. ويجب على كيانات الأمم المتحدة أن تزيد في تنسيقها وجهودها بغية التوصل إلى نهج أكثر شمولا وتكاملا في ما يتعلق بتنمية الشباب.
	55 - وسأنظر في طرق ضمان إدراج توفير الدعم الاجتماعي والنفسي للفئات الشابة المتضررة من جراء النزاع، عند الاقتضاء، في ولايات حفظ السلام وبناء السلام والتنمية وتوفير مساعدة كافية لوزارات الصحة أو التعليم أو الشؤون الاجتماعية، ووزارات العمالة ونُظُم الدعم المعتمِدة على المجتمعات المحلية من أجل الشباب والمراهقين في مناطق النـزاعات. 
	56 - وأكرر ندائي لآلية التنسيق الإقليمية لأفريقيا بإدراج مسألة الشباب في جميع المجموعات ودعم الأولويات القطاعية، كما تحددها الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، القادرة على تأمين الاستثمارات وتيسير توفير فرص العمل للشباب، أي تحسين الهياكل الأساسية، وابتكار تكنولوجيات معلومات واتصالات جديدة؛ والاستثمار في المزارع الصغيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان السيطرة على الأوبئة.
	57 - ويمكن لأفرقة الأمم المتحدة القطرية وتواجدها في بلدان مرحلة ما بعد انتهاء النـزاع أن تساعد في التواصل مع الشباب وإعطاء الأولوية لتعليم فيه جودة وابتكار (الرسمي وغير الرسمي)، كعمليات التدريب الداخلية، والعمل الطوعي، والتعلم الإلكتروني، والتعلم المتعلق بتنظيم المشاريع، والتدريب في مجال المشاريع، وتيسير إشراك شباب الشتات وكذلك في ما يخص الانتقال إلى الاقتصاد المراعي للاعتبارات البيئية المبنـي على الوظائف الملائمة للبيئة والطاقة المتجددة، لا سيما بالنسبة للنساء. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إقامة شراكات مع الاتفاق العالمي والشركات الخاصة والكيانات الأخرى.
	باء -  النـزاع والموارد الطبيعية
	58 - أكدت الجمعية العامة في العديد من المناسبات على الحاجة للتصدي للآثار السلبية للاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في كل جوانبه كطريقة لتعزيز السلم، والأمن والتنمية في أفريقيا، وأدانت الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية الذي يذكي النـزاعات المسلحة.
	59 - وفي تقريري الاستعراضي الذي قدمته (A/65/152-S/2010/526)، دعوت منظومة الأمم المتحدة إلى مراعاة دور الموارد الطبيعية (بما في ذلك الحصول على الأرض وضمان حقوق حيازة الأرض، والماء، والتنوع البيولوجي والمواد الخام، وكذلك توزيع العائدات من استغلال الموارد الطبيعية) بصفة منتظمة في كل تقييم للنـزاعات السياسية في أفريقيا. 
	60 - وقد جعل النـزاع حول الموارد الطبيعية أفريقيا محط الاهتمام الدولي، لا سيما خلال العقد الماضي. وعلى الرغم من غنـى القارة بالمعادن والأراضي الصالحة للزراعة، لا يستفيد الكثير من الأفارقة من هذه الثروة. وأدى التداخل المعقّد بين السياسة والاقتصاد على الصعيدين الوطني والدولي الذي يكتنف ملكية الموارد الطبيعية وإدارتها والتحكم فيها إلى الإضرار بالمجتمعات، وإذكاء النـزاعات المسلحة، وزيادة الفساد وفتح الأبواب للتدخل الأجنبـي في مناطق عديدة من القارة. وأصبحت بعض النـزاعات إقليمية ومن شأنها أن يكون لها أثر عالمي على الإمداد بالموارد الطبيعية.
	61 - وفي بعض الحالات، شهدت بلدان ما يسمى بـ ”لعنة الموارد“ إذ أفضت وفرة المعادن والوقود إلى نتائج إنمائية سلبية، بما في ذلك ضعف الأداء الاقتصادي، والانخفاضات الكبيرة في النمو، وارتفاع مستويات الفساد، والنـزوح، والتدهور البيئي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والحوكمة غير الفعالة وتدهور سلطة الدولة وازدياد العنف السياسي. 
	62 - ويبـرز عدد من المسائل المعقدة في هذا السياق. وتشمل هذه المسائل الصراعات من أجل الأرض والموارد الطبيعية التي تذكي عدم الاستقرار وانعدام الأمن، ومقادير كبيرة من الضغط لأغراض المحسوبية، والفساد، والنـزاع بين المجموعات المتنافسة على الصعيدين الوطني والدولي ومظاهر عدم المساواة في توزيع الأرباح والإيرادات، ولا سيما بالنسبة للنخب. واتُهمت بعض الشركات التي لها مقار في الخارج وصناديق ثروات سيادية بالسعي لاستغلال موارد أفريقيا بطرق مضرة بمصالح السكان المحليين على المدى الطويل، وبذا تشجع نمو نخب محلية فاسدة تعرقل بدورها نشوء دول تستجيب لحاجات الرعايا وتخضع للمساءلة.
	63 - وتعد الصناعات الاستخراجية وإدارة الأراضي والغابات وأمن المياه والطاقة مجالين هامين جدا يستحقان المزيد من الاهتمام.
	1 - الصناعات الاستخراجية

	64 - تميل الصناعات الاستخراجية في أفريقيا إلى أن تكون موجهة للتصدير. وما فتئت السيطرة على استغلال الثروات المعدنية، كالذهب والماس وغيرهما من الأحجار الكريمة، والكولتان واليورانيوم والأخشاب، والاستفادة من إيراداتها، تشكل عوامل هامة في حروب الموارد في أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون وليبريا، حيث أسهم بدرجة كبيرة التدخل المتزايد للشبكات الإجرامية والجماعات المسلحة الأجنبية والوطنية في الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما التعدين، في انعدام الأمن وانتشار العنف.
	65 - وتعد شفافية الإيرادات عنصرا مهما من عناصر الحوكمة التي تمكن الأمم من جني ثمار استغلال مواردها الطبيعية. ويُحرز حاليا تقدم نحو تحقيق الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وإن كان بوتيرة بطيئة. ففي أيلول/سبتمبر 2010، أعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، كابيلا، فرض حظر على نشاط التعدين في مناطق معينة لتيسير إبعاد الجماعات المسلحة غير المشروعة عن المناجم، حيث استُعيض إلى حد كبير عن وحدات الجيش بشرطة المناجم. ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد لتدخل الشبكات الإجرامية المتغلغلة في صفوف الشرطة في مجال التعدين، وإتاحة إمكانية تسجيل جميع المشاركين في هذا القطاع. ورُفع هذا الحظر في شهر آذار/مارس.
	66 - وفي 19 أيار/مايو 2011، اعتمدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إطارا مشتركا طوعيا بشأن العناية الواجب بذلها لكفالة سلاسل إمدادات لا تشوبها النزاعات، وفي 27 أيار/مايو 2011، أقرت مجموعة الثمانية لأول مرة الكشف الإلزامي عن مدفوعات الصناعة الاستخراجية التي تتلقاها الحكومات، وذلك لوضع قوانين وأنظمة تكفل الشفافية، ولتعزيز معايير طوعية تقتضي من شركات النفط والغاز والتعدين الكشف عن المبالغ التي تدفعها للحكومات أو تشجعها على ذلك.
	2 - الأراضي والغابات

	67 - يوجد 17 بلدا من أصل 22 بلدا من بلدان العالم التي تشهد أزمات غذائية طويلة الأمد في أفريقيا. ويعد تدهور النظام البيئي والتصحر وتحات التربة وسنوات الجفاف المتتالية عوامل تربط تغير المناخ بالنزاع على الأرض. وسيصبح النزاع على الموارد في المناطق شبه القاحلة مصدر قلق متزايد، وهو نزاع يدور في معظم الحالات بين الرعاة والمزارعين. ومع تضاؤل كميات الموارد الطبيعية المتاحة في المناطق غير المحمية، تصبح المناطق المحمية هدفا للصيد غير المشروع والرعي غير القانوني وغيرهما من الأنشطة البشرية، وهو ما يؤثر على استدامة هذه المناطق وغالبا ما يزيد حالات النقل غير القانوني للموارد الطبيعية عبر الحدود، وهي حالات غالبا ما تكون لها صلة بالنزاعات الوطنية أو الإقليمية.
	68 - ويعني الجمع بين أهمية الحقوق المتعلقة بالأراضي ونظم الحيازة في تحديد المنظومات السياسية والاجتماعية، أن أراضي أفريقيا غالبا ما تكون موضع نزاع حاد. ومعظم النزاعات التي نشبت مؤخرا بسبب الأراضي هي صراعات محلية ظلت مستمرة عبر الأجيال، تغذيها في كثير من الأحيان خلافات تاريخية كانت قائمة أصلا بين الجيران، وعادة ما يجري التعامل معها على المستوى المحلي. وينبغي زيادة استكشاف القدرات المحلية فيما يتعلق بحل قضايا النزاع على الأرض لأسباب متصلة بتغير المناخ. 
	69 - ويعد الإصلاح الزراعي، ولا سيما الحصول على الأراضي، مسألة حساسة للغاية في جميع أنحاء أفريقيا. وأصبح إقبال الأجانب على شراء الأراضي على نطاق واسع لاستغلالها في الزراعات الصناعية أو في إنتاج الوقود الأحيائي مثار جدل، ويرى فيه البعض تهديدا للإمدادات الغذائية والسيادة وبقاء صغار المزارعين. ولا تملك النساء أو تسيطرن إلا على نسبة صغيرة جدا من الأراضي. ولذلك آثار سلبية على قدرة المجتمعات المحلية على التعافي من النزاعات واستتباب الأمن الغذائي، ولا سيما عندما لا يسمح بعد النزاع للأسر المعيشية التي تعيلها إناث باستعادة السيطرة على الأراضي التي يكون أصحابها الذكور غائبين.
	70 - وأفريقيا هي موطن ثاني أكبر الغابات الاستوائية المطيرة في العالم، إلى جانب مجموعة متنوعة من الغابات الجافة. وللغابات دور إيكولوجي واجتماعي واقتصادي أساسي، وللمشاكل التي تؤثر عليها نقاط تقاطع مع القضايا المتصلة بالأرض والأمن الغذائي والأمن المائي وأمن الطاقة، ويشكّل حطب الوقود أحد الإسهامات الرئيسية للغابات في التخفيف من وطأة الفقر. وقد كان للغابات دور في تأجيج النزاعات، كما هو الحال في ليبريا، حيث صيغ مصطلح ”الأخشاب المؤججة للنزاعات“. ويمكنها أيضا أن تحفز النمو الاقتصادي. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وُضع نظام لعقود الامتياز والضرائب لكفالة التقاسم المنصف للمنافع بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السكان المحليون والدولة، على المستويين المحلي والوطني.
	3 - المياه

	71 - تشكل إدارة الصراعات المتعلقة بالمياه أحد أكبر التحديات في الجهود المبذولة لتحقيق إدارة بيئية فعالة على الصعيد العالمي. وفي حين تشكل المياه أحد أسباب النزاع المحتملة، فقد حُلّت معظم الخلافات الرئيسية بشأن الموارد المائية عن طريق التعاون والتفاوض. ويساعد برنامج اليونسكو المعنون ”من النزاع المحتمل إلى إمكانية التعاون: المياه من أجل السلام“، على سبيل المثال، على تعزيز التعاون والتنمية فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية العابرة للحدود. 
	72 - وتضم أفريقيا 80 من الأنهار العابرة للحدود وأحواض مياه البحيرات، بما في ذلك 38 من أحواض المياه الجوفية التي يشترك فيها أكثر من بلد واحد. وما زالت المخاوف بشأن توافر المياه في المنطقة شبه القاحلة في الجنوب الأفريقي، شأنها في ذلك شأن حوض نهر السنغال وحوض نهر النيل، قائمة في ضوء تزايد عدد سكان الدول المشاطئة، والحاجة المتزايدة، أكثر من أي وقت مضى، إلى الطاقة والمياه، مع زيادة تفاقم الوضع بسبب آثار تغير المناخ.
	73 - وما زال نحو 40 في المائة من سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى غير قادرين على الحصول على مياه الشرب المأمونة و 69 في المائة يفتقرون إلى مرافق صرف صحي ملائمة. والوضع في المناطق الريفية أسوأ من ذلك، إذ تصل نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة 53 في المائة، والذين يفتقرون إلى مرافق الصرف الصحي الملائمة 76 في المائة. وقد يزيد عدد الأشخاص الذين يعانون من ندرة المياه في أفريقيا بـ 75 مليون شخص بحلول عام 2020، وبمئات من الملايين بحلول عام 2050. ولضعف الموارد والخدمات المائية، وتردي أوضاع قطاعات الصحة والطاقة والكهرباء، أثر مباشر على الأمن الغذائي في أفريقيا. ويقدّر مصرف التنمية الأفريقي الاستثمارات المطلوبة لتلبية احتياجات أفريقيا من المياه بمبلغ يتراوح بين 50 بليون و 54 بليون دولار سنويا لكل سنة من السنوات العشرين المقبلة. وتشكل المياه أيضا أحد أكبر القيود التي تعوق إنتاجية المرأة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إذ تقضي النساء سنويا أكثر من 40 بليون ساعة في جلب المياه، أي ما يعادل قيمة عمل عام كامل لمجموع القوة العاملة بفرنسا. وعُقد مؤتمر دارفور الدولي للمياه من أجل سلام مستدام في الخرطوم يومي 27 و 28 حزيران/يونيه 2011 للتأكيد على أهمية المياه ليس فقط من أجل السلام الدائم، بل أيضا من أجل التنمية في دارفور، وأُشركت المجتمعات المحلية في مراحل تخطيط وتنفيذ 65 مشروعا مائيا في ولايات دارفور الثلاث.
	4 - أمن الطاقة

	74 - أفريقيا هي أدنى مستهلك للطاقة، إذ يعيش 500 مليون شخص دون كهرباء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يظل 23 بلدا من البلدان الأفريقية، البالغ عددها 48، عرضة للصدمات المرتبطة بقطاع الطاقة. وبحكم الفقر المدقع وعدم إمكانية الحصول على أنواع أخرى من الوقود، فإن 80 في المائة من السكان يعتمدون على الكتلة الأحيائية (مثل الخشب والنباتات). وهذا بدوره يزيد في إزالة الغطاء النباتي، كما أن التغيرات السلبية في الأنظمة الإيكولوجية تسهم على الأرجح، بدورها، في تشريد السكان. وقطع الأخشاب بطريقة غير مستدامة، وزيادة تدهور التربة، وانقطاع الإمدادات، كلها عوامل تهدد التنمية المستدامة والأمن البشري. وعلى أحد الأصعدة، قد يؤدي سعي بعض الدول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة بهدف حماية إمداداتها من الطاقة إلى نشوء منازعات بين الدول. ومن الشواغل الأخرى الأثر المحتمل على التنمية من طاقة كهربائية لا يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن تحمل تكلفتها. وقد يؤدي تناقص مستوى تدفق مياه الأنهار بسبب آثار تغير المناخ إلى تراجع في إنتاج الطاقة الكهرومائية، وهو ما سيؤثر بدوره على الجدوى المالية للاستثمارات في مجال الطاقة وقدرتها على الاستمرار. ويعد عام 2012 السنة الدولية للطاقة المستدامة للجميع. ويجب أن يشهد هذا العام ثورة عالمية في مجال الطاقة النظيفة الضرورية للحد من مخاطر تغير المناخ، والحد من الفقر، وتحسين الصحة العالمية، وتمكين المرأة، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	5 - حسن إدارة الموارد الطبيعية

	75 - إن حسن إدارة الموارد الطبيعية، على المستوى السياسي والاقتصادي والمؤسسي، أمر بالغ الأهمية لتعزيز إدارتها بطريقة مسؤولة، ويقتضي من جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الحكومات والشركات الدولية والمجتمعات المحلية، وضع سياسات تخلف أثرا إيجابيا على الاقتصادات الوطنية والمحلية. 
	76 - ومن الضروري أن ندعم العمليات التي تقودها أفريقيا لوضع حد أدنى من المعايير اللازمة لحسن إدارة الموارد الطبيعية على أساس فهم مستنير للصلات القائمة بين البيئة والنزاع والتنمية، وفي إطار برنامج شامل لبناء السلام. ويجب علينا مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الحكومات والمجتمع المدني على إدارة الموارد الطبيعية، وذلك بسبل منها تعزيز آليات الرصد والإنفاذ؛ وانخراط القطاع الخاص في أنشطة الإعمار والتنمية بعد انتهاء النزاع باعتباره شريكا؛ وتعزيز الآليات التنظيمية القائمة، بما في ذلك مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية أو عملية كيمبرلي. وتتيح الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والآلية الأفريقية لاستعراض الأقران منتدى يمكن للبلدان الأفريقية أن تعالج فيه بفعالية موضوع إدارة الموارد الطبيعية في إطار تقييم الحوكمة. وتكتسي معالجة القضايا المتصلة بالفساد، والمرتبطة في معظم الأحيان باستغلال الموارد الطبيعية، نفس القدر من الأهمية البالغة. ويوفر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المساعدة اللازمة لتعزيز قدرات السلطات المعنية بمكافحة الفساد ووضع سياسات وطنية لمكافحة الفساد، وذلك تمشيا مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويقوم حاليا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي بوضع مبادئ للاستثمار الزراعي المسؤول.
	77 - وليس من الضروري أن تحدد وفرة المعادن أو الوقود أو الأراضي المسار السياسي أو الاقتصادي للبلدان الأفريقية. وحيثما كان الاستغلال غير القانوني أو الإدارة الفاسدة وغير العادلة للموارد الطبيعية عنصرا أساسيا في ديناميات النزاع، فإن الاستعادة المبكرة للقدرة على إدارة الموارد بطريقة تتسم بالشفافية والمساءلة في فترة ما بعد النزاع أمر بالغ الأهمية. وبرنامج ”النزاعات والكوارث“ التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مثال على ذلك. فهذا البرنامج يوفر المساعدة في مجال بناء القدرة على تحسين إدارة الموارد الطبيعية، واتباع أفضل الممارسات في مجال إدارة البيئة، وكفالة تسخير الموارد الطبيعية لدعم الأولويات في مجالي التنمية وبناء السلام. وينبغي أيضا توفير القدرة على رسم خرائط للموارد وتوفير المهارات اللازمة للتفاوض على العقود والاتفاقات المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية.
	6 - الأمم المتحدة والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية:

	78 - ينبغي قياس التقدم المحرز في أفريقيا من خلال قياس التحسينات الملموسة التي طرأت على حياة الشعوب. فكما دعيت الأمم المتحدة لتقديم المساعدة، يلزمها أن تستهدف احتياجات المجتمعات المحلية بفعالية من أجل تحسين رفاه الأشخاص وأمنهم في سياق إدارة الموارد الطبيعية وعلاوة على ذلك يتيح إدراج الأمم المتحدة، لتحليل الموارد الطبيعية والاحتياجات البيئية في التخطيط لمنع نشوب النزاعات وتقديم المساعدات الإنسانية وعمليات التعافي المبكر مجالا للتحسن.
	79 - وقد بذلت بعض الجهود في هذا الصدد. واتخذ مجلس الأمن في الماضي تدابير حازمة للتصدي لمسألة الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية. وفرض حظرا على جميع الجذوع المستديرة ومنتجات الأخشاب الآتية من ليبريا، كما فرض حظرا على جميع أنواع الماس الخام الآتي من أنغولا وكوت ديفوار وسيراليون، وحظرا على بيع النفط إلى أنغولا وسيراليون أو توريده إليهما. وكلف المجلس أيضا بعثة الأمم المتحدة في ليبريا بتقديم المساعدة إلى الحكومة الانتقالية في مسألة استعادة الإدارة السليمة للموارد الطبيعية، كما كون المجلس مجموعة من الخبراء من شأنهم اقتراح تدابير لمنع الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، والذي يؤدي إلى تمويل الجماعات المسلحة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد برزت هذه المسألة أيضا في جدول أعمال الهيئات الحكومية الدولية الأخرى مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة بناء السلام.
	80 - ويعمل الاتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضد الحيوانات والأحياء البرية، الذي بدأ العمل في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، على اعتماد نهج شامل وتعاوني من أجل تقديم المساعدة في عملية منع الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض والجرائم المرتكبة ضد الغابات. ويُجري مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حاليا تحليلا للتهديد في وسط أفريقيا ويشمل الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في الموارد الطبيعية، وسوف يكون هذا التحليل بمثابة أداة لصنع السياسات بشكل مدروس. ومنذ حزيران/يونيه 2009، كان لكل من إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني سياسـة بيئية مكرسة للبعثات الميدانية للأمم المتحدة وتغطي المجالات الرئيسية لإدارة الموارد مثل النفايات والطاقة والمياه والموارد الثقافية والتاريخية.
	81 - ويقوم فريق إطار الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بتنسيق الإجراءات الوقائية الذي استضافه مكتب منع الأزمات والتعافي منها التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بإدارة برنامج مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويعمل هذا البرنامج على الربط بين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الشؤون السياسية ومكتب دعم بناء السلام وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، من أجل دعم البلدان في تحسين إدارة الموارد الطبيعية بها لمنع نشوب النزاعات وبناء السلام، ومن أجل إدارة التوترات بشأن القضايا البيئية وتخفيف حدتها. وتعزز هذه الشراكة عملية وضع السياسات وتنسيق البرامج بين الجهات الفاعلة الرئيسة في المقرات الرئيسية وعلى الصعيد الميداني، وتُعد سلسلة من المذكرات التوجيهية وكتيبات التدريب وأداة للتعلم الذاتي على شبكة الإنترنت.
	82 - وينبغي للهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والهيئات الأفريقية أن تنظر في مسألة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية من خلال اتباع نهج إقليمي، بالإضافة إلى المنظور الوطني، لمعالجة الأبعاد الإقليمية للمشكلة، بما في ذلك مسائل مثل الصلة بالاتجار غير المشروع في الأسلحة أو بالمرتزقة أو بالاتجار بالمخدرات. وتعطي مبادرة غرب أفريقيا التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا؛ وإدارة الشؤون السياسية، وإدارة عمليات حفظ السلام، والإنتربول بدعم تنفيذ خطة العمل الإقليمية من أجل التصدي لتفاقم مشكلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة وتعاطي المخدرات في غرب أفريقيا (2008-2011) مثالا جيدا على التعاون في هذا المجال.
	7 - مقترحات وتوصيات تتعلق بالسياسة المتبعة

	83 - ونحن بحاجة إلى مواءمة سياستنا وآليات استجابتنا، من أجل التصدي بفعالية إلى جيل جديد من الأزمات متعددة الأوجه التي يمكن أن تنطوي على عناصر تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية وبالتغير البيئي. ولهذا، نحن بحاجة إلى مبادئ توجيهية للسياسة واضحة وموجزة، وأدوات وآليات لتبادل المعلومات والخبرات داخل المنظومة. ومن الضروري أن تساعد بعثات الأمم المتحدة والأفرقة القطرية، البلدان والمجتمعات المحلية في دمج الموارد الطبيعية والاعتبارات البيئية في خططها فيما بعد. ولا سيما على الصعيد الإقليمي. وسوف تقطع عمليتي تعزيز الهيكل المؤسسي والتعاون الإقليمي وتعزيز التفاعل مع ممثلي القطاعين الخاص والمالي شوطا طويلا لضمان النجاح في الاستراتيجيات المتفق عليها عموما.
	84 - وينبغي للأمم المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية والحكومات والجهات المانحة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، أن تهدف إلى تعزيز عملية تقودها أفريقيا يكون من شأنها تحويل ثروة الموارد الطبيعية من التزام في فترة السلم إلى أحد أصول السلم في حالتي النزاع وما بعد النزاع.
	85 - وأدعو منظومة الأمم المتحدة أن تدمج المسائل المتعلقة بتحليل عملية إدارة الموارد الطبيعية، بما في ذلك إصلاح الأراضي وإدارة المياه والتحديات البيئية، في إطار عمليات تقييم حفظ السلام وبناء السلام والمسائل الإنسانية.
	86 - وسوف أنظر في إمكانية توزيع خبراء في إدارة الموارد الطبيعية في عمليات حفظ السلام للمساعدة في تنفيذ سياسة بعثات الأمم المتحدة الميدانية المعنية بالبيئة.
	87 - وسوف أدعو أفرقة الأمم المتحدة القطرية ومكاتب دعم بناء السلام إلى أن تدرج ضمن استراتيجياتها الوطنية المعنية بالحد من الفقر، برامج تهدف إلى تعزيز إدارة للموارد تتسم بالمسؤولية والعدالة والمراعاة للمنظور الجنساني، ومنتجه من الناحية الاقتصادية في البلدان التي بها نزاع وتلك التي في مرحلة ما بعد النزاع.
	88 - وحيث تشكل الموارد الوطنية جزءا من الأصول الوطنية المهمة، ينبغي للأمم المتحدة أن تدعم إجراء حوار وطني حول دور إيرادات الموارد الطبيعية في المجتمع، بغية تحديد استراتيجية شاملة بشأن النمو والتنمية، وتعزيز طريقة تتسم بمزيد من المساءلة والشفافية لاستخدام الموارد الطبيعية، بما في ذلك من خلال تطبيق سياسات فعالة لمكافحة الفساد. وينبغي القيام بذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجماعات الإقليمية الاقتصادية والاتحاد الأفريقي - الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. 
	89 - وأدعو الشركاء الدوليين والقطاع الخاص لدعم مدونات القواعد المعنية بمسؤولية الشركات والامتثال للآليات التنظيمية القائمة لضمان عدم تحويل عائدات الموارد الطبيعية إلى أنشطة تزيد من حدة النزاع.
	90 - وأدعو جميع الشركاء للنظر في الاستخدام الفعال لمعارف وممارسات السكان الأصليين والنساء في مجال إدارة الموارد الطبيعية والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما في ذلك آليات الوساطة المحلية فيما يتعلق باستخدام الأراضي مثل مجالس الشيوخ ومجالس السلام المحلية.
	91 - وأدعو الآلية التنسيقية الإقليمية بأفريقيا وغيرها من الشركاء إلى تقديم المساعدة في بناء القدرات لمؤسسات حوض النيل القائمة، مثل مبادرة حوض نهر النيل وأمانة اتحاد نهر مانو، وبلدان نظام طبقات المياه الجوفية في المنطقة النوبية، بحيث تكون أكثر استجابة لتحديات تغير المناخ والنزاعات، تمشيا مع الأطر القائمة للاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية وغيرها من الشراكات والبرامج، مثل البرنامج العشري لبناء القدرات التابع للاتحاد الأفريقي.

