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   العامةاجلمعية
  الدورة السابعة والستون

   األمنجملس  
  السنة السابعة والستون

  **من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٤البند 
التقـدم احملـرز يف: الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا     

أسباب النـزاع يف أفريقيـا وحتقيـق: التنفيذ والدعم الدويل  
  يهاالسالم الدائم والتنمية املستدامة ف

    

     
  أسباب النـزاع يف أفريقيا وحتقيق السالم الدائم والتنمية املستدامة فيها   

  
  تقرير األمني العام    

    

  موجز  
نظـرت،  ، الذي اختذته اجلمعية العامة بعد أن        ٦٦/٢٨٧هذا التقرير مقدم وفقا للقرار        

ــر     ــستني، يف تقريـ ــسادسة والـ ــا الـ ــنييف دورهتـ ــام األمـ ــؤرخ  العـ ــسطس / آب١املـ  ٢٠١١أغـ
)A/66/214-S/2011/476(  الــذي يتــضمن استعراضــا لتنفيــذ التوصــيات الــواردة يف تقريــر عــام ،

-A/52/871(النــزاع فــي أفريقيا وحتقيق الســالم الدائم والتنميــة املستدامة فيها           عن أسباب    ١٩٩٨

S/1998/318.(  

 
  

  .٢٠١٢سبتمرب /أيلول ١٩أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
  **  A/67/150.  
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ــا يف العــام املاضــي،        ويــسلط التقريــر الــضوء علــى أهــم التطــورات الــيت حــدثت يف أفريقي
ويــدرس مــدى تنفيــذ منظومــة األمــم املتحــدة للمجــاالت الرئيــسية ذات األولويــة احملــددة يف تقريــر  

، بوضـع مقترحـات يف   ٦٦/٢٧٨قـرار اجلمعيـة العامـة     اليت حـددها    والية  الومتشيا مع   . االستعراض
املـسائل   جمال السياسات العامة بشأن التحديات الناشئة، يقدم التقرير حتليال متعمقـا إلحـدى أكثـر              

  .الصدد  يف هذاإحلاحا يف أفريقيا، وهي إدارة التنوع، ويقترح توصيات ملموسة وعملية
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  مقدمة  - أوال  
ــيال شــامال      ١٩٩٨يف عــام   - ١ ، واســتجابة لطلــب مــن جملــس األمــن، أجــرى ســلفي حتل
واقتـرح التقريـر   . سباب النــزاع فــي أفريقيا وحتقيق الـســالم الـدائم والتنميـــة املـستدامة فيهـا           أل

تــدابري حمــددة هتــدف إىل احلــد مــن الرتاعــات فــــي أفريقيــا وبنــاء الــسالم الــدائم وتعزيــز التنميــة  
  ).A/52/871-S/1998/318(املستدامة فيها 

، أن أقــدم تقريــرا ٦٣/٣٠٤عامــة، يف قرارهــا  اجلمعيــة ال، طلبــت إيل٢٠٠٩ّويف عــام   - ٢
، مـع التركيـز علـى التحـديات         ١٩٩٨يستعرض حالة تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف تقريـر عـام              

اجلديدة والناشئة والعقبات املستمرة، فضال عن احللـول املبتكـرة، واملكاسـب واإلجنـازات الـيت                
وقـد أجـري اسـتعراض شـامل     .  أفريقيـا ينطوي عليها حتقيق السالم الدائم والتنمية املستدامة يف    

مشـل مــشاورات واســعة النطــاق أجريــت مـع الــدول األعــضاء، واالحتــاد األفريقــي واجلماعــات   
االقتصادية اإلقليميـة األفريقيـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين، ومؤسـسات بريتـون وودز ومنظومـة                  

ــة ب       ــني الوكــاالت املعني ــشتركة ب ــة العمــل امل ــم املتحــدة مــن خــالل فرق ــسيق  األم ــا، بالتن أفريقي
وأصــدرُت تقريــرا يــستعرض   . مكتــب املستــشار اخلــاص لألمــني العــام لــشؤون أفريقيــا       مــع

احملــرز والتحــديات املــستمرة، فــضال عــن التحــديات اجلديــدة والناشــئة الــيت تواجــه           التقــدم
ووضــعت أيــضا توصــيات ومقترحــات لتجديــد التــزام األمــم املتحــدة بقــضايا أفريقيــا    .أفريقيــا

)A/65/152-S/2010/526.(  
يف تقريري االستعراضـي، أشـرت إىل أن اإلقـصاء املنـهجي ألجـزاء كـبرية مـن اجملتمـع                      - ٣

مــن مؤســسات احلكــم الــسياسي ومــن أســباب الوصــول إىل األصــول االقتــصادية واخلــدمات    
أحد األسباب الرئيسية للرتاع فحسب، ولكنه أيـضا جيعـل مـن            ال يشكل   االجتماعية األساسية   

، ركـزت علـى     )A/66/214 (٢٠١١ويف تقريـري لعـام      . كان حتقيق التنمية املستدامة   الصعوبة مب 
عنصر واحد من هـذا التحـدي، وهـو أولئـك الـشباب الـساخطون الـذين يعـانون مـن احلرمـان                    

يف البلــدان الــيت توســم اقتــصاداهتا بافتقارهــا إىل املــساواة االقتــصادية، وفيهــا   صورة متعاظمــة بــ
لية، وتنعدم فيها ضروب العمل الالئق والفرص واحلريـات، وتـزداد           مؤسسات ضعيفة وغري متثي   

ويف هــذا العــام، يركــز تقريــري علــى قــضية . خمــاطر عــدم االســتقرار الــذي ينطــوي عليــه ذلــك
أكرب وهـي إدارة التنـوع، واحلاجـة امللحـة إىل معاجلـة مـا يتـصل بـذلك مـن حتـديات يف حتقيـق                          

  .السالم واالستقرار والتنمية املستدامة
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  استعراض أحداث هذا العام  - ثانيا  
فوفقــا ملنــشور . لت، منــذ تقريــري األخــري، بعــض االجتاهــات اإلجيابيــة يف أفريقيــاجُســ  - ٤
، كـان معـدل النمـو خـارج مشـال أفريقيـا قويـا         “٢٠١٢التوقعات االقتصادية يف أفريقيا لعام      ”

 يف املائـة يف     ٤,٨ته   حيـث عـزز االنتعـاش الـذي بلغـت نـسب            ،٢٠١١ يف املائة يف عام      ٤,٥بلغ  
 يف املائـة يف     ٥,٨ يف املائـة، و      ٥,٦وبلغ متوسط معدالت النمو يف غرب أفريقيا        . ٢٠١٠عام  

ــا، و ــا و ٤,٢ شـــرق أفريقيـ ــة يف وســـط أفريقيـ ــة يف اجلنـــوب األفريقـــي ٣,٥  يف املائـ .  يف املائـ
ائـة  يف امل  ٤,٢ ت، بعـد أن سـجل     ٢٠١١وسجلت منطقة مشال أفريقيا صـفرا يف النمـو يف عـام             

  .، وذلك بسبب االضطرابات السياسية٢٠١٠ يف عام
وعلى غرار ذلك، فإن التحويالت املالية مـن أفريقيـي جنـوب الـصحراء الكـربى أبنـاء                    - ٥

ــيت كانــت    ــشتات، ال ــأثرت بال ــن      ت ــضا م ــة، ارتفعــت هــي أي ــصادية العاملي ــة واالقت ــة املالي األزم
وتـشري توقعـات البنـك      . ٢٠١١ام   بليون دوالر ع   ٢٢ إىل   ٢٠٠٩بليون دوالر يف عام      ٢٠,٦

ــا  ٢٤  إىل أن هــذه التحــويالت ستــصل إىل ٢٠١٢الــدويل لعــام  ــسبة ألفريقي  بليــون دوالر بالن
  . بليون دوالر بالنسبة للقارة كلها٤٠جنوب الصحراء الكربى و 

وواصلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل أفريقيا اجتاههـا الـرتويل الـذي شـهدته               - ٦
ووفقـا آلخـر البيانـات التقديريـة        . ٢٠٠٨ة األزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة يف عـام             منذ بدايـ  

ــة     ــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــؤمتر األم ــاد(مل ــدفقات االســتثمار األجــنيب   )األونكت ، اخنفــضت ت
ــشكل طفيــف مــن   املباشــر ــام  ٤٣,١ب ــون دوالر يف ع ــون دوالر يف ٤٢,٧ إىل ٢٠١٠ بلي  بلي
ونتيجـة لـذلك،    . ٢٠٠٩  عـام   بليـون دوالر يف    ٥٢,٦اض إضـايف مـن      ، وهـو اخنفـ    ٢٠١١ عام

فإن حصة القـارة مـن تـدفقات االسـتثمار األجـنيب املباشـر علـى الـصعيد العـاملي اخنفـضت مـن                        
  .٢٠١١  يف املائة يف عام٢,٨ إىل ٢٠١٠يف املائة يف عام  ٣,٣
قـدت انتخابـات    دولة أفريقيـة قـد ع  ٢٣أما على صعيد احلكم والدميقراطية، فستكون    - ٧

يــزال برنــامج األمــم املتحــدة  وال. ٢٠١٣مــارس / وآذار٢٠١١أغــسطس /دميقراطيــة بــني آب
ــائي وشــعبة ا  ــساعدة ااإلمن ــذه      مل ــدعم هل ــدمان ال ــسياسية يق ــشؤون ال ــة إلدارة ال ــة التابع النتخابي

فقد أجنزت االنتخابـات يف النيجـر حتـوال ملموسـا مـن احلكـم العـسكري                 . العمليات االنتخابية 
ــدين إىل ــسالم يف      .  حكــم م ــد ال ــوار يف توطي ــشريعية يف كــوت ديف ــات الت وســاعدت االنتخاب

وجلبـت االنتخابـات الـيت جـرت     . ٢٠١١أعقاب أزمة ما بعد االنتخابات اليت حدثت يف عام         
، ٢٠١٢مــايو /مــارس وأيـار /، وآذار٢٠١١سـبتمرب  /يف زامبيـا، والـسنغال، وليــسوتو يف أيلـول   

 يف احلكـــم يف تلـــك البلـــدان، ومزيـــدا مـــن ترســـيخ املمارســـة علـــى التـــوايل، تغـــيريات ســـلمية
  .الدميقراطية
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إضافة إىل ذلك، عقدت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة انتخابـات رئاسـية وانتخابـات               - ٨
، وأجــــرت ليربيــــا اســــتفتاء علــــى الدســــتور يف ٢٠١١نــــوفمرب /تــــشريعية يف تــــشرين الثــــاين

وكانـت  . ٢٠١١نـوفمرب  / يف تـشرين الثـاين   وانتخابات رئاسية وبرملانية ،٢٠١١أغسطس  /آب
وسـوف  . هذه هي اجلولة الثانية من االنتخابات اليت أجريت يف كال البلدين منـذ هنايـة احلـرب                

  .٢٠١٢نوفمرب /تواصل سرياليون أيضا حتوهلا الدميقراطي بإجراء انتخابات يف تشرين الثاين
اء الدميقراطيــة مــن حتــديات، فقــد  التقــدم احملــرز يف مــا يتعلــق باالنتخابــات وبنــمل خيــلُ  - ٩

مـارس  /بيساو يف أعقاب االنقالبـني اللـذين وقعـا يف آذار           -تأجلت االنتخابات يف مايل وغينيا      
باإلضـافة إىل ذلـك، أدت االنتخابـات     .  علـى التـوايل    ، يف هـذين البلـدين     ٢٠١٢أبريل  /ونيسان

ــان، وتبقــى مثــة  الــيت حــدثت خالفــات بــشأن نتائجهــا إىل اللجــوء إىل العنــف يف بعــض األ    حي
وهناك أيـضا الـسؤال املهـم    . خماوف تتعلق بالقوانني االنتخابية وسري اهليئات االنتخابية وإدارهتا 

املتعلــق مبــدى قــدرة عمليــة بنــاء الدميقراطيــة، بــصفة عامــة، واالنتخابــات بــصفة خاصــة، علــى   
 إليـه يف موضـع   تسهيل اإلدارة البنـاءة للتنـوع يف أفريقيـا املعاصـرة، وهـو سـؤال سـوف أتطـرق         

  .الحق من هذا التقرير
وتواجــه أفريقيــا أيــضا أزمــات كــربى عــدة، حيــث تــؤثر األزمــة يف منطقــة الــساحل،      - ١٠

وأدى العنـف يف ليبيـا بعـد تغـيري          .  مليون شخص  ١٣واجملاعة يف القرن األفريقي على أكثر من        
ــر مــن    ــأ  .  الجــئ٩٠٠ ٠٠٠احلكومــة إىل ظهــور أكث ــضا ت ثري كــبري وكــان هلــذه األوضــاع أي

فتقديرات املنظمـة الدوليـة للـهجرة تـشري إىل أن عـدد العمـال املهـاجرين                 . البلدان اجملاورة  على
الـــذين فـــروا مـــن ليبيـــا إىل دول مثـــل بوركينـــا فاســـو وتـــشاد وغانـــا ومـــايل والنيجـــر حبلـــول  

فباإلضـافة إىل أن نـزوح هـؤالء    .  شخص٤٢٠ ٠٠٠، جتاوز   ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٧
 حرمان آالف األسر من التحويالت املالية، فقد أضاف ضغطا سكانيا على جمتمعـات              أدى إىل 

تواجه بالفعل حالة من اجلفاف، وزاد من تفاقم األوضـاع األمنيـة واإلنـسانية اهلـشة بالفعـل يف             
  .الساحل منطقة
إضــافة إىل مــا تقــدم، فــإن انتــشار األســلحة يزيــد حــدة الرتاعــات املــستمرة منــذ أمــد      - ١١

وتنتـشر اآلن علـى نطـاق منطقـة الـساحل          .  ويعزز األنشطة اإلرهابية يف منطقة الساحل      ،طويل
قنابــل صــاروخية وقــذائف أرض جــو ومنظومــات دفــاع جــوي حممولــة كانــت ســابقا ضــمن     

وقد اسـتغلت اجلماعـات   . ترسانة احلكومة الليبية، وميكن أن تقع يف أيدي اجلماعات اإلرهابية       
 لزيـــادة جتنيـــد األتبـــاع وتكـــوين شـــبكات دعـــم حمليـــة جلمـــع  جراميـــة يف املنطقـــة الفرصـــةإلا

املعلومات، وتوريد األسلحة والذخائر، لزيادة تيسري ارتكاب املزيد من اجلرائم املنظمة العـابرة             
  .للحدود، كاالجتار بالبشر واملخدرات
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يزال مصري بعض األسـلحة الـيت اسـتخدمت يف الـرتاع الـذي               أما يف غرب أفريقيا، فال      - ١٢
تـزال هـذه األسـلحة تـشكل هتديـدا لالسـتقرار يف املنـاطق                ب يف كوت ديفوار جمهوال، وال     نش

اهلجوم الذي اسـتهدف قـوات حفـظ الـسالم     قد جاء و. الغربية من البلد على احلدود مع ليربيا   
وأمـا اآلثـار    . كد تلك املسائل األمنية يف املنطقـة      ليؤالتابعة لألمم املتحدة يف بلدة تاي احلدودية        

ترتبة يف الدول اجملاورة على عودة املرتزقة الذين استؤجروا ونشروا يف املنطقة أثناء الـرتاع يف                امل
  .تزال تشوهبا أيضا حالة من عدم اليقني كوت ديفوار، فال

ــة          - ١٣ ــسي يف منطق ــق رئي ــصدر قل ــل األزرق م ــان والني ــوب كردف ــة يف جن ــشكل احلال وت
ــرن ــي القـ ــدود  . األفريقـ ــى احلـ ــصراع علـ ــد أدى الـ ــن    فقـ ــر مـ ــدفق أكثـ ــا إىل تـ ــازع عليهـ  املتنـ
ويف .  إىل إثيوبيـا يف األشـهر األخـرية        ٣٦ ٥٠٠الجئ إىل جنـوب الـسودان وحنـو          ١٦٢ ٠٠٠
فريقي وجامعـة الـدول العربيـة اقتراحـا     أل، قدمُت لألمم املتحدة واالحتاد ا    ٢٠١٢ فرباير /شباط

ملنــاطق اخلاضـعة لــسيطرة  ثالثـي األطـراف لتقــدمي املـساعدات اإلنــسانية للمـدنيني يف كــل مـن ا     
ومــا زلــت . حلكومــة واملنــاطق اخلاضــعة لــسيطرة املتمــردين يف جنــوب كردفــان والنيــل األزرق

  .أحث احلكومة السودانية على قبول االقتراح من دون حتفظات
، علـى   ٢٠١٢فربايـر   / شباط ١٠على الرغم من توقيع السودان وجنوب السودان، يف           - ١٤

ــاون    ــشأن التع ــاهم ب ــذكرة تف ــداء، ال م ــن      وعــدم االعت ــن م ــوات األم ــزال العنــف ووجــود ق ي
، وقــع ٢٠١٢مــارس / آذار١٢ويف . اجلــانبني مــستمرين علــى طــول حــدودمها املــشتركة  كــال

الطرفـان بــاألحرف األوىل علــى اتفــاق ترســيم احلـدود وعلــى االتفــاق اإلطــاري املتعلــق مبركــز   
تفـاق بـشأن ترسـيم احلـدود آليـات          وقد أنـشأ اال   . مواطين الدولة األخرى واملسائل ذات الصلة     

وأحث الطـرفني علـى حـل خالفاهتمـا بـشأن رسـوم             . لإلشراف على سري عملية ترسيم احلدود     
  .عبور النفط

من كال الطرفني وقف مجيـع األعمـال   ) ٢٠١٢ (٢٠٤٦ طلب جملس األمن، يف قراره   - ١٥
اهتمـا املـسلحة مـن    القتالية فورا، مبا يف ذلك عمليات القصف اجلـوي، وسـحب مجيـع أفـراد قو            

دون شروط، مبا يف ذلك الشرطة، إىل جانب كل منهما من احلـدود، وإنـشاء اآلليـة املـشتركة                   
وطلـب اجمللـس أيـضا      . للتحقق والرصد على احلدود، ومنطقة احلـدود اآلمنـة املرتوعـة الـسالح            

من الطرفني استئناف واستكمال مجيع املفاوضـات مـن دون شـروط، مبـا يف ذلـك املفاوضـات                   
أنـا ال أزال آمـل أهنمـا سـوف يعمـالن            . بشأن احلالة يف أبيي وغريها من املناطق املتنازع عليهـا         

  .على حل القضايا العالقة بسرعة
، أطلقــت حكومــة ٢٠١١كتــوبر أ/ تــشرين األول١٥وفيمــا يتعلــق بالــصومال، ففــي    - ١٦

. مـم املتحـدة    مـن ميثـاق األ     ٥١ يف الـصومال، وفقـا للمـادة         “عملية الدفاع عن الـوطن    ”كينيا  
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 وهـي   ،من عمليـات خطـف قامـت هبـا حركـة الـشباب            جمموعة  وقد جاءت العملية يف أعقاب      
 اسـتهدفت الـسياح والعـاملني يف جمـال املـساعدات مـن           ،مجاعة املقاومة اإلسالمية يف الـصومال     
ضـد حركـة   يف ضوء اهلجمـات املـشتركة الـيت شـنتها          و. األشخاص احملليني واألجانب يف كينيا    

من كينيا وإثيوبيا واحلكومة االحتادية االنتقاليـة يف الـصومال وقـوات بعثـة االحتـاد                كل  الشباب  
تدابري أمنية مـضاعفة يف مقديـشو، ومسـح باسـتعادة الـسيطرة علـى أجـزاء مـن                   اختذت  األفريقي  

وأدجمـت القـوات الكينيـة رمسيـا يف بعثـة االحتـاد         . البلد كانت يف الـسابق حتـت سـيطرة احلركـة          
تـزال عمليـة العـودة       ويف الوقـت نفـسه، ال     . ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٢ الصومال يف    األفريقي يف 

إىل االستقرار يف الصومال ماضية، مع التحضري لدستور جديد وانتخابات ُيتوقع أن تعقـد بعـد                
  .٢٠١٢أغسطس /انتهاء الفترة االنتقالية يف آب

تــزال ميـاه ســواحل   وعلـى الـرغم مــن إحـراز بعــض التقـدم بـشأن مــسألة القرصـنة، ال        - ١٧
وقـد أشـار املكتـب البحـري الـدويل يف تقريـره عـن               . الصومال تشهد وقـوع هجمـات جديـدة       

القرصنة على الصعيد العاملي، أن اهلجمات اليت تشن قبالة سـواحل الـصومال ويف خلـيج غينيـا                  
يف غــرب أفريقيــا متثــل النــسبة الغالبــة مــن مجيــع هجمــات القرصــنة الــيت وقعــت علــى الــصعيد    

  .٢٠١١ هجوما أبلغ عنها يف عام ٤٣٩ من أصل ٢٧٥ي، أي ما جمموعه العامل
وشهد العام املاضي أيضا زيادة يف أنشطة بوكو حرام، وهي مجاعة إسالمية متـشددة يف     - ١٨

ففـي  . نيجرييا، مبا يف ذلك زيادة قدرهتا على صنع املتفجرات اليت حتدث دمارا على نطاق واسع              
ــاين٢٠ ــاير / كــانون الث ــر مــن   ،٢٠١٢ين ــار  ١٧٠ قتلــت بوكــو حــرام أكث  شخــصا يف إطــالق ن

وخلفت هجمات بوكو حـرام يف      . وتفجريات يف مدينة كانو، العاصمة التجارية لشمال نيجرييا       
 امدن أخرى يف نيجرييا املئات من القتلى املدنيني، مبـن فـيهم موظفـون يف األمـم املتحـدة، وآالفـ                    

حتمال وجود روابط وتعاون بني بوكو حـرام        وهناك خماوف متعاظمة من ا    . ن من اجلرحى  يآخر
ــالد املغــرب اإلســالمي   ــسان. والقاعــدة يف ب ــل /ويف ني ــدان  ٢٠١٢أبري ، وســع رؤســاء دول البل

والية فرقة العمل املتعددة اجلنسيات املـشتركة لتـشمل         نطاق  األعضاء يف جلنة حوض حبرية تشاد       
  .حرام لك بوكوالتركيز على التهديدات األمنية العابرة للحدود، مبا يف ذ

  
  تعزيز التركيز على العالقة بني األمن والسالم والتنمية    

ُيستخدم كل من احلوار الدويل بشأن بناء الـسالم وبنـاء الدولـة، وتقريـر األمـني العـام                     - ١٩
 ،عن القدرات املدنية، وأولويات جلنة بنـاء الـسالم، واللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت                   

ذ أدوات توجيهية لتنمية القـدرات مـن أجـل حتـسني الـروابط بـني األنـشطة                  أساسا لوضع وتنفي  
اإلنسانية ومنـع الرتاعـات بتـوفري منـهاج إلدمـاج هنـج حتليـل الرتاعـات وبنـاء الـسالم يف بـرامج                        

  .التنمية العادية
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وعلى غرار ذلك، قدم فريق األمم املتحدة اإلطاري الذي يضم برنامج األمـم املتحـدة                 - ٢٠
وإدارة الشؤون السياسية دعما بـالغ األمهيـة يف حتليـل الرتاعـات وبنـاء الـسالم وخاصـة           اإلمنائي  

يف بيئات غري بيئات البعثات يف أفريقيا من خـالل نـشر مستـشارين يف جمـايل الـسالم والتنميـة،                     
لرتاعـات ومنـع نـشوهبا واسـتراتيجيات     بـشأن ا ملساعدة أفرقة األمم املتحدة القطريـة بتحلـيالت    

  .الملبناء الس
  

  تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير االستعراضي  - ثالثا  
ــري االستعراضــي لعــام  تــضمن   - ٢١  جمموعــة مــن التوصــيات ملعاجلــة املــسائل   ٢٠١٠تقري

الرئيــسية الــيت يــرجح أن هتــيمن علــى جــدول األعمــال األفريقــي والــيت ســتتطلب جــراء ذلــك     
وم بتنفيـذه منظومـة األمـم املتحـدة يف مـا            ويقدم هذا الفرع خمططا تقـ     . اهتماما مركزا متواصال  

  .يتعلق باجملاالت الرئيسية ذات األولوية احملددة يف تقريري االستعراضي
  

  التعاون املؤسسي    
وضعت اهليئة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة ومنظمـة العمـل الدوليـة إطـار برنـامج                       - ٢٢

 جنب مـع املكونـات اإلقليميـة والـشركاء          مشترك حيدد األولويات املشتركة لعملهما، جنبا إىل      
ــة ــة، ومكافحــة االجتــار بالبــشر      . يف التنمي وتــشمل هــذه األولويــات وضــع سياســة عمــل للهيئ

والقرصنة، ومعاجلة األسباب اجلذرية للتعرض للكـوارث الطبيعيـة، وتعزيـز العناصـر الفاعلـة يف           
  .االقتصاد االجتماعي

العـام لـشؤون أفريقيـا بواليـة تتمثـل يف تعزيـز        لف مكتب املستشار اخلـاص لألمـني        كُو  - ٢٣
ــة،        ــدعوة واألعمــال التحليلي ــشطة ال ــا مــن خــالل أن ــة يف أفريقي ــسالم والتنمي ــدويل لل ــدعم ال ال

وبالعمــل مــع . داوالت حكوميــة دوليــة علــى املــستوى العــاملي بــشأن أفريقيــا القيــام مبــوبتيــسري 
ملبادرة برملان البلدان األفريقيـة إلنـشاء   قدم املكتب الدعم   الربنامج األفريقي ملهاجري الشتات،     

وقـد أفـضى    . إطار على الصعيد العاملي للمـشاركة مـع الربملـانيني الـذين هـم مـن أصـل أفريقـي                   
ــار ٢٣  و٢٢إطـــار املـــشاركة إىل عقـــد أول مـــؤمتر قمـــة برملانيـــة ملهـــاجري الـــشتات يف     /أيـ

األفريقي املعقود يف الفتـرة   ، وقدمت التوصيات اليت وضعت إىل مؤمتر قمة االحتاد          ٢٠١٢ مايو
  .٢٠١٢يوليه / متوز١٨ إىل ١٦من 

  
  منع نشوب الرتاعات وإدارهتا وحفظ السالم    

علـى إعـداد مـذكرة تقنيـة بـشأن          ) فياليونيس(ساعدت منظمة األمم املتحدة للطفولة        - ٢٤
وحــددت املــذكرة اســتراتيجيات رئيــسية، مبــا فيهــا حتديــد   . حــساسية الرتاعــات وبنــاء الــسالم 
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األسباب اجلذرية للرتاع وعوامل العنـف الـيت تـؤثر علـى األطفـال، وإدمـاج حـساسية الـصراع                    
  .وبناء السالم يف االستراتيجيات للحد من املخاطر اليت يتعرض هلا األطفال

ــد للعمــل املــشترك يف        - ٢٥ ــضا يف وضــع اتفــاق جدي وســاعدت منظومــة األمــم املتحــدة أي
 أمهية اخلدمات االجتماعيـة مـن حيـث كوهنـا عنـصرا مـن               الدول اهلشة، مبا يف ذلك الدعوة إىل      

  .عناصر بناء السالم وبناء الدولة
  

  رتاعبناء السالم واالنتعاش بعد انتهاء ال    
ــسالم العمــل مــع ســت دول       - ٢٦ ــاء ال ــة بن ــا   أواصــلت جلن ــة مــشمولة جبــدول أعماهل فريقي

ويف ). بيــساو، وليربيــا - بورونـدي ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى، وســرياليون، وغينيــا، وغينيــا (
 مليـون دوالر ملـا جمموعـه عـشرة بلـدان        ٧٧,٥ خصص صندوق بناء السالم مبلـغ        ٢٠١١ عام

 مليـون دوالر ملـا جمموعـه        ٢٩٢، خـصص الـصندوق      ٢٠١٢يونيـه   /وحـىت حزيـران   . يف أفريقيا 
  . منذ إنشائه،بلدا يف أفريقيا ١٦
دعم اجلهود الرامية إىل حتقيـق االسـتقرار        ويف ليبيا، تتمثل استراتيجية األمم املتحدة يف          - ٢٧

أما األهداف املباشرة لالستراتيجية فهي توفري دعـم سـريع للحكومـة املؤقتـة مـن                . وبناء السالم 
وسـوف  . أجل حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية واالستقرار واالنتعاش، والتنمية املستدامة        

 بوصـفه أداة رئيـسية لتحقيـق        “العمل الالئق ” تساعد منظومة األمم املتحدة على تعزيز برنامج      
  .االنتعاش وبناء السالم بعد انتهاء الرتاع

تزال منظومة األمم املتحدة تـشارك بنـشاط جلنـة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة                   وال  - ٢٨
وعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة العمـل الدوليـة مـن            . اإلدماج يف جنوب السودان   

رص العمل وتعزيزها يف إطار اللجنة، وقدمت منظمة العمل الدولية الدعم الـتقين             أجل حتديد ف  
لسياسة جنوب السودان واستراتيجيته يف جمال نزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، الـيت                 

  .٢٠١١يوليه /وضعتها حكومة جنوب السودان واعتمدهتا يف متوز
ــة     - ٢٩ ــشبكات اجملتمعي ــدعم لل ــسيف ال ــة األطفــال يف   وقــدمت اليوني ــة يف جمــال محاي العامل

الــصومال، للحــد مــن التمييــز ضــد األطفــال يف اجلماعــات املــسلحة ووصــمهم، وعملــت مــع    
ويف تـشاد، سـاعدت اليونيـسيف يف إعـادة         . الشباب للمساعدة يف القضاء علـى ثقافـة الـسالح         

ادة الـدمج   دمج املقاتلني السابقني من األطفـال مـستخدمة جمموعـات عمـل إجرائيـة تتعلـق بإعـ                 
  .وتستهدف األسرة واجملتمع املتلقي) مهارات حياتية، وتدريب، ودعم نفسي واجتماعي(
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  النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة    
ــا جنــوب الــصحراء الكــربى تواجــه حتــدي النمــو الــسكاين      ال  - ٣٠ تــزال البلــدان يف أفريقي

اء واملاء والطاقة يؤثر علـى القـدرة اإلنتاجيـة          فالطلب املتزايد بسرعة على الغذ    . والتدهور البيئي 
وعلى البيئة، مث إن عدم تلبية احتياجات الناس واحلد من وطأة الفقـر ورفـع مـستويات املعيـشة                   

  .وكفالة حتقيق املزيد من املساواة، كل ذلك يشكل هتديدا لألمن واالستقرار واالستدامة
  

  حقوق اإلنسان    
بيـساو   -ب أفريقيـا وروانـدا وسـرياليون وغانـا وغينيـا            يف العام املاضي، وجهـت جنـو        - ٣١

ومدغــشقر دعــوة مفتوحــة إىل اإلجــراءات اخلاصــة جمللــس حقــوق اإلنــسان، وقــدمت النيجــر     
تقريرها االستعراضي الدوري الشامل إىل الفريـق العامـل املعـين باالسـتعراض الـدوري الـشامل                 

منـائي إجـراء مـشاورات وطنيـة، وقـدم      ويّسر برنامج األمم املتحـدة اإل  . وجملس حقوق اإلنسان  
الدعم إلعداد تقارير وطنية مث القيام، بعد ذلـك، بإدمـاج توصـيات جملـس حقـوق اإلنـسان يف                    

  .أطر وخطط عمل وطنية يف عدد من البلدان مبا يف ذلك زمبابوي وليسوتو وموزامبيق
نـسان  طلبت حكومة جنـوب أفريقيـا مـن مكتـب مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإل           و  - ٣٢

 ليتـسىن إمتـام تقـارير    ،تدريب ممثلـي احلكومـة واجملتمـع املـدين علـى االمتثـال هليئـات املعاهـدات             
ويف . تــزال معلقــة لتقــدميها إىل جلنــة حقــوق الطفــل وجلنــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ال

الصومال قدمت املفوضية الدعم حلوارين نظما يف مقديشو بالصومال اسـتعرض فيـه املـدافعون               
قوق اإلنسان الذين يتخذون مقارهم يف الـصومال، وهيئـات اجملتمـع املـدين واملـسؤولون             عن ح 

احلكوميون نـص مـسودة الدسـتور مـن منظـور حقـوق اإلنـسان، وقـدموا تعليقـاهتم إىل اللجنـة                     
  .الدستورية االحتادية

ويف غينيا، قدمت املفوضية مـساعدات تقنيـة، ونظمـت حلقـة عمـل للجهـات الفاعلـة                    - ٣٣
ــصلحة ُنوأصــحا ــة حلقــوق        ظِّب امل ــق بإنــشاء مؤســسة وطني ــانون يتعل ــشروع ق مــت بــشأن م

  .اإلنسان، وأبدت تعليقات بشأن مشروع القانون
  

  سيادة القانون وإقامة العدل    
أعرب مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية عـن تأييـده الـدول األعـضاء يف                  - ٣٤

. زيــز إقامــة العــدل علــى الــصعيد الــوطين واإلقليمــي غــرب أفريقيــا يف مــا تبذلــه مــن جهــود لتع 
وبالعمل بشكل وثيق مع مفوضية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، قدم املكتـب الـدعم     

  .ألنشطة بناء القدرات والتعاون عرب احلدود وإصالح العدالة اجلنائية
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نـوب أفريقيـا، وأمانـة      وقد نفذ املكتب اإلقليمي التابع ملكتب املخدرات واجلرمية يف ج           - ٣٥
اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي، ومنظمــة التعــاون اإلقليمــي لرؤســاء الــشرطة يف اجلنــوب  
األفريقي، بنجاح مـشروعا إقليميـا يهـدف إىل تعزيـز قـدرات املـسؤولني عـن إنفـاذ القـانون يف                      

قـة اجلنـوب    فـضال عـن منط  ،وليـسوتو وموزامبيـق وناميبيـا   وجنوب أفريقيا وزمبابوي    بوتسوانا  
  .فعال للعنف ضد املرأةعلى حنو األفريقي، على االستجابة 

ويف جنوب السودان، عمل برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بـشكل وثيـق مـع وزارات                    - ٣٦
وتـوىل الربنـامج اإلمنـائي بنـاء     . احلكومة ووكاالت إنفاذ القانون من أجل تعزيز سـيادة القـانون    

اعد يف مراجعـــة اإلجــراءات اجلنائيــة ويف جعــل ظـــروف    قــدرات املؤســسات القانونيــة، وســ    
السجون تتماشى واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وساهم يف تعزيز إمكانيات وصـول اجلميـع        

  .إىل اخلدمات القانونية
ويف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، قــام املكتــب املــشترك بــني إدارة عمليــات حفــظ      - ٣٧

يف  فـرد مـن ضـباط الـشرطة          ٢ ٠٠٠دة حلقوق اإلنسان بتـدريب      السالم ومفوضية األمم املتح   
ومـن خـالل برنـامج احلمايـة،        . مكافحة الشغب واحلريـات العامـة يف فتـرات االنتخابـات          جمال  

ــة لــضحايا العنــف اجلنــسي، اللــذين يتلقيــان      ــامج املتعلــق بإمكانيــات الوصــول إىل العدال والربن
م املتحــدة اإلمنــائي وإدارة عمليــات حفــظ الــدعم مــن مفوضــية حقــوق اإلنــسان وبرنــامج األمــ

ووسـع املكتـب    . السالم، قُدمت املساعدة للمئات من النـساء للمـشاركة يف إجـراءات احملـاكم             
نطاق برناجمه املتعلق بالوصول إىل العدالة لضحايا العنف اجلنـسي ليـشمل تـسع مقاطعـات مـن               

  .مقاطعة يف البلد ١١أصل 
  

  إدارة التنوع: ستجدة اليت تواجهها أفريقياالتحديات املستمرة وامل  - رابعا  
حمليـة  فمعظم هذه البلدان تتألف من مخسة جمتمعـات      . تتسم البلدان يف أفريقيا بالتنوع      - ٣٨
إضـافة إىل  .  مع اخـتالف اهلويـات االجتماعيـة أو الـسياسية أو الطائفيـة، أو العقائديـة          ،أكثر أو

 وتتكون الغالبية العظمى من سـكاهنا الـذين    يف املائة من السكان،٥٠ذلك، تشكل النساء حنو  
وممـا يزيـد األمـر تعقيـدا        . يقرب عددهم من بليون نسمة ممن هم حتت سن الـثالثني مـن العمـر              

كــصيد األمســاك، (وجــود اختالفــات علــى صــعيد اجملتمعــات احملليــة مــن حيــث مــصادر الــرزق  
لــيت تــسكن الغابــات   كاجملتمعــات الــصحراوية واجملتمعــات ا  (وأنــواع املــستوطنات  ) والرعــي

  ).سكان املناطق العشوائية يف املناطق احلضرية أو
التنوع ميكن أن يكون مصدرا لإلبداع والنمو اإلجيايب، فإنه غالبـا           وعلى الرغم من أن       - ٣٩

ما يصبح، عندما تساء إدارته، مصدرا للتنافس القائم على أسـس غـري صـحية، وللـرتاع وعـدم                   
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ــس  فــال. االســتقرار ــد لواضــعي ال ــات األمــم املتحــدة   ب ــة، وكيان ياسات، واملؤســسات احلكومي
الداعمــة، حــىت تتــصدى بفعاليــة ألســباب الرتاعــات وللحــد مــن الفقــر وكفالــة حتقيــق التنميــة    
املستدامة، أن تفهم االحتياجات الـيت تتميـز هبـا كـل مجاعـة مـن هـذه اجلماعـات املختلفـة عـن                        

ــك االحتياجــات    ــة تل ــساعد يف تلبي ــا، وت ــالوة ع. غريه ــساء     ع ــن الن ــك، يواجــه كــل م ــى ذل ل
والشباب، أو اجملتمعات اليت تعاين من مشاكل من قبيل تغـري املنـاخ، كالرعـاة، مـثال، وسـكان                   
الغابــات واجلماعــات الــيت تــسكن املنــاطق الــصحراوية، حتــديات بــارزة وحمــددة ميكــن أن تــؤثر 

  .سلبا على جهود التنمية أو أن تؤدي إىل نشوب نزاعات
 تقرير العام املاضي، يرجع أحد األسـباب األساسـية للثـورات يف مشـال               كما أشرت يف    - ٤٠

وباملثـل،  . أفريقيا إىل احلرمان الذي يعـاين منـه الـشباب، وإىل افتقـارهم إىل الفـرص االقتـصادية                 
 كـثريا مـا تنـشأ التـوترات الطائفيـة عـن             ،ففي منطقة دارفور ومنطقة الساحل والقـرن األفريقـي        

  .ياه واملراعي اليت بدأت تشح يف هذه املناطقالتنافس على موارد امل
وتشري النتائج التجريبية املستخلصة من عملية اآللية األفريقيـة السـتعراض األقـران الـيت                - ٤١

 بلــدا، والــيت شــكلت خامتــة االســتعراض، إىل أن معظــم املــشاكل االقتــصادية    ١٢أجريــت يف 
وقــد خلفــت . سبب ســوء إدارة التنــوعوالــسياسية يف أفريقيــا إمــا تتعــاظم بــسرعة أو تتفــاقم بــ 

فاملنـاطق الـيت كانـت غنيـة        :  إمنائيـة متفاوتـة    التالتركة االستعمارية، على وجه اخلصوص، حـا      
باملوارد املعدنيـة، واألراضـي اخلـصبة، أو تلـك القريبـة مـن املـوانئ وغريهـا مـن وسـائل النقـل،                        

ثـت البلـدان األفريقيـة    وقـد ور . حظيت باستثمارات ضخمة، يف حني أمهلـت املنـاطق األخـرى    
. هذه التفاوتات االقتـصادية واالجتماعيـة والـسياسية، ويف بعـض احلـاالت زادت يف ترسـيخها                

عالوة على ذلك، ويف حاالت معينة، فإن الثـروات الـيت نـشأت يف املنـاطق اخلـصبة أو املنـاطق                     
االت، أخفقـت   ويف كـثري مـن احلـ      . الغنية باملعادن تركزت يف العاصمة ويف يد الدولـة املركزيـة          

ــة مــا بعــد االســتعمار يف االســتفادة مــن الثــروات      احلكومــات االســتعمارية وحكومــات مرحل
ونتيجـة لـذلك، بقيـت    . املوجودة يف املنـاطق الغنيـة بـاملوارد الطبيعيـة لتلبيـة االحتياجـات احملليـة            

 أجزاء عديدة من القارة متخلفة، ومهمشة؛ وقد أدى السخط الـذي جنـم عـن هـذا الوضـع إىل            
  . نشوء العنف يف مناطق مثل دلتا النيجر يف نيجرييا

ــسة         - ٤٢ ــددة واملتناف ــة لالحتياجــات املتع ــا إدارة فعال ــك، فلكــي حتقــق أفريقي ــى ذل ــاء عل بن
لألعداد املتنوعة من سكانه، وللحد مـن الفقـر وضـمان حتقيـق تنميـة مـستدامة وشـاملة، ومنـع                     

 التنــوع والتحــديات الفريــدة الــيت  بــد مــن وجــود فهــم جيــد لتعقيــدات   نــشوب الرتاعــات، ال
ــا اجملموعــات املتنوعــة  ــشاء هياكــل إلدارة سياســية     . تواجهه ــة إلن ــالغ األمهي ــرا ب ــد هــذا أم ويع

  .واقتصادية واجتماعية تشجع على بناء الدولة بطريقة سلمية ودميقراطية
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  إدارة التنوع وأثرها على التنمية البشرية واالقتصادية  - ألف  
  

  أو املهمشة/الوصول إىل الفئات املستبعدة و: إلمنائية لأللفية بإنصافحتقيق األهداف ا    
ــات         - ٤٣ ــدما كــبريا يف خفــض معــدل وفي ــة تق ــدول األفريقي يف العقــد املاضــي، حققــت ال

 التحـصني ونـسبة الـسكان الـذين يـستخدمون مـصادر              مشول األطفال دون سن اخلامسة، وزاد    
يم، وخدمات الـصرف الـصحي والتغذيـة ومعـدل          أما يف جماالت أخرى، مثل التعل     . مياه حمسنة 

. حمو أمية الكبار، مل حتقق أفريقيـا سـوى زيـادة هامـشية أو مل تـتمكن سـوى مـن منـع التراجـع              
تـزال التفاوتـات كـبرية بـني الفئـات الـسكانية وبـني الريـف                 وعلى الرغم من التقدم احملرز، فـال      

  .بوفيات األمومةواحلضر وبني الذكور واإلناث، ويف بلوغ اهلدف املتعلق 
ــة /ويـــشكّل التفـــاوت بـــني املنـــاطق الريفيـــة   - ٤٤ - احلـــضرية أكـــرب التحـــديات االجتماعيـ

ــا     ــدان أفريقي ــسياسية لبل ــصادية وال ــصادي     . االقت ــو االقت ــَم النم ــو احلــضري معظ ــشكّل النم وي
بيد أن سكان احلضر الفقـراء كـثريا مـا يواجهـون بعـض أسـوأ        . والسكاين الذي تشهده أفريقيا   

ــصاء أشــكال ــر واإلق ــود أن    .  الفق ــذاء والوق تنفــق يف الغالــب  األســر ويعــين ارتفــاع أســعار الغ
وغالبا ما تكون فرص احلـصول      . املائة من دخلها على الغذاء والوقود      يف ٨٠ إىل   ٥٠نسبته   ما

دة، على الـرغم    وعلى املياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والكهرباء والرعاية الصحية حمد         
وميكـن أن ُيـضطر األطفـال     . على مقربة من هذه اخلدمات     تسكن   كونتقد    هذه األسر  من أن 

، يتركون مدارسـهم  إىل مزاولة أعمال خطرة واستغاللية من أجل البقاء على قيد احلياة، أو قد              
 بـل   ،يشكل احلرمان من تلك اخلدمات مشكلة إمنائيـة فحـسب          وال. يداومون فيها أصال   أو ال 

ــرتبط ارتباطــ   ــع، ي ــه، يف الواق ــة الكــبرية   إن ــادة املفاجئ ــا بالزي ــاطق  ملعــدالت اا وثيق ــة يف املن جلرمي
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن عمليـات          . احلضرية، مبا يف ذلـك نـشاط العـصابات واجلرميـة املنظمـة            

التجنيــد الــيت تقــوم هبــا مجاعــات متــشددة ومتطرفــة تــستهدف، يف كــثري مــن األحيــان، الفئــات 
  .ثل الشباباحملرومة من حقوقها والفئات الساخطة، م

 يف جنـوب الـسودان والـصومال وكـوت          “العـودة إىل املدرسـة    ” ومن خـالل محـالت      - ٤٥
ديفــوار، تقــوم اليونيــسف بتــشجيع املــشاركة علــى مــستوى اجملتمعــات احملليــة، وتوزيــع املــواد    

 األساسية، وتوفري أماكن مؤقتة للتعلم، عند الضرورة، مـن أجـل اسـتبقاء األطفـال يف                 الدراسية
وتعمل أيضا علـى تعزيـز قـدرة وزارات         . وبعدها) واألزمات األخرى (أثناء النـزاعات   املدارس  

التعليم من خالل املساعدة التقنية بوضع السياسات واملبادئ التوجيهية وتطوير النظم وختطـيط             
وتتيح برامج التعليم املسّرع يف أنغوال وسـرياليون وليربيـا لألطفـال واملـراهقني، الـذين                . الربامج
عوا عن تعليمهم لفترات، فرصة ثانية إلمتام الدراسة االبتدائية، وخاصـة عـن طريـق ضـغط                 انقط

  . املناهج الدراسية
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ــا        - ٤٦ ـــزانيا املتحــدة وكيني ــة تن ــيم غــري النظــامي والتكميلــي يف مجهوري ــرامج التعل وُتعــّزز ب
ي لــصاحل ، التعلــيم الثــانوااحلــصول علــى التعلــيم االبتــدائي واملهــين، وبدرجــة أقــل كــثري  فــرص
  .احملرومة الفئات

  
  االستفادة من الفرص واملوارد العامة واخلدمات األساسية بشكل منصف     

تــوفري اخلـدمات األساســية، يــشكل احلــصول علـى امليــاه مــسألة شــديدة   يتــصل بوفيمـا    - ٤٧
. احلساسية يف املناطق املعرضة للجفاف حيث توجد منافسة بني املزارعني واجملتمعـات الرعويـة             

 حــني يــشكل النـــزاع علــى امليــاه عــامال أساســيا يف معظــم النـــزاعات املنخفــضة احلــدة يف    ويف
، منطقة القرن األفريقي، فـإن إجيـاد حلـول هلـذه املـشكلة ميكـن أن ميثّـل نقطـة انطـالق للحـوار                     

ــاء ــاه ميكــن أن    وبن ــة مــشتركة إلدارة شــؤون املي ــات جمتمعي ــ آلي ــاون وي فّــف حــدة  خيسهل التع
ويشكل إشراك اجملتمع احمللـي يف كـل خطـوة مـن     . تمعات احمللية وفيما بينهاالتوترات داخل اجمل  

 يف فرص الوصـول إىل املـوارد    املعيشيةخطوات عملية صنع القرار وضمان مساواة مجيع األسر      
  .  وميثل أيضا أداة ملنع وقوع النـزاعات على حد سواء مهماً إمنائياًهدفاً
 يليـــة املـــشتركة إلدارة شـــؤون امليـــاه خمتلـــف ممثلـــ ويف الـــصومال، تـــضم اجملـــالس احمل  - ٤٨

وتركـز منهجيـة املرافـق      . تـوفري امليـاه واحلـصول عليهـا       هـو    وهـدفها املـشترك      ،اجملتمعات احملليـة  
 بقيــادة اجملتمــع احمللــي يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وجنــوب الــسودان   ،الــصحية الــشاملة

فهــي تــساهم يف .  علــى التمديــدات فحــسب علــى تغــيري الــسلوك، واملــشاركة، ال،وســرياليون
ــاه وخــدمات         ــات األساســية يف جمــال املي ــشأن األولوي ــاراهتم ب ــد خي ــن حتدي ــسكان م متكــني ال

  .الصرف الصحي، وبناء ملكية املوارد الالحقة
ويتسم احلصول على الفرص بنفس القدر مـن احلـساسية يف قـارة تزيـد فيهـا معـدالت                     - ٤٩

ويشكل انعدام املـساواة يف احلـصول علـى الفـرص،     . املائة يف ٢٠عن البطالة يف بعض األحيان  
سيما الفرص االقتصادية، عامال متزايدا مـن عوامـل الـسخط، كمـا يتـضح مـن انتفاضـات                    وال

وميثل سد الثغرة القائمة يف الفـرص، وخاصـة للـشباب، خطـوة هامـة حنـو حتقيـق             . مشال أفريقيا 
  .واالستقرار يف أفريقياالتنمية املستدامة، فضال عن حتقيق السالم 

وعندما يتعلق األمر بالوصـول إىل املـوارد املاليـة والـدعم واملعلومـات الالزمـة ملمارسـة            - ٥٠
وعلـى  . تزال املرأة تواجه حتديات كبرية كـثريا مـا تكـون هيكليـة الطـابع               األعمال التجارية، ال  

. يــة عــرب احلــدود يف أفريقيــاســبيل املثــال، تــشكّل النــساء غالبيــة العــاملني يف التجــارة غــري الرمس 
، ٢٠١١ويف عــام . تكــون املخــاطر مرتفعــة وبــسبب الطــابع غــري الرمســي ألعمــاهلن، فغالبــا مــا

عمل مركز التجارة الدولية مع احلكومات على مساعدة العاملني يف التجـارة غـري الرمسيـة عـرب                  
 املؤسـسات الـصغرية واملتوسـطة     أوضـاعهم لتأخـذ صـفة     تغـيري   على  احلدود بني رواندا وأوغندا     
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مــن العــاملني يف التجــارة مــن شــرق أفريقيــا      شخــصا  ١٨٩وقــام املركــز بتــدريب   . الرمسيــة
واجلنوب األفريقي يف جمال إجراءات التصدير وأنظمة تسهيل التجـارة، ونـشر دليـل معلومـات                

دود، والعثـور   بسيط لكيفية تسجيل األعمال التجارية، واالمتثال لإلجراءات اجلمركية عرب احل         
على خدمات دعم األعمال التجارية، واحلصول على التـراخيص والتـصاريح الالزمـة للتـصدير               

مبادرة أكرب لدمج العامالت يف التجارة مـن مجاعـة شـرق           تقدمي  وُيتوّخى  . بشكل قانوين وآمن  
  . أفريقيا وجنوب السودان

درات يكون يف متنـاول     ضرورة استحداث متويل طويل األجل للصا     هبذا األمر   ويتصل    - ٥١
املرأة، ودعم احلكومات يف مراجعة التشريعات السارية املتعلقة باألراضي وحتـديثها، مـن أجـل               
حتسني فـرص املـرأة للـتحكم واملـساواة يف ملكيـة األرض، حبكـم أن األرض متثـل يف كـثري مـن                        

  .األحيان الشكل الوحيد للضمانات املتاحة لتمويل األعمال التجارية
  

   تغري املناخ على النظم البيئية وسبل معيشة الفئات الضعيفةتأثري    
يتــسبب تغــري املنــاخ بــشكل كــبري يف زيــادة التفــاوت يف فــرص احلــصول علــى التعلــيم    - ٥٢

.  ويزيد احتماالت نـشوب نــزاعات علـى مقّومـات احليـاة            ،والتغذية واملياه واخلدمات الصحية   
 دمـج   يتطلـب سـبل عـيش مـستدامة       تـأمني   نية و تـدخالت إنـسا   للقيـام ب  وبالتايل، فـإن التخطـيط      

اعتبارات احلد من خماطر الكـوارث والتكيـف مـع تغـري املنـاخ مـن أجـل زيـادة صـمود اجملتمـع                         
ويشكل حتسني إدارة املوارد املائيـة واحلرجيـة عنـصرا حيويـا           . احمللي وخفض احتماالت النـزاع   

  .لسواءمن عناصر التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه على ا
وُتظهــر البحــوث الــيت أجرهتــا جامعــة األمــم املتحــدة لــصاحل مفوضــية األمــم املتحــدة       - ٥٣

، أن االعتبارات البيئية تـؤثر بـشكل متزايـد          )٢( وبرنامج األمم املتحدة للبيئة    )١(لشؤون الالجئني 
 مهــا املنطقتــان اللتــان تتوقــعيف حركــة الــسكان يف منطقــة القــرن األفريقــي ومنطقــة الــساحل، و

 األشـد تـضررا مـن جـراء تغـري املنـاخ يف              أن تكونـا  اهليئة احلكومية الدوليـة املعنيـة بـتغري املنـاخ،           
، مـن قبيـل اآلفـات واألمـراض وضـغط           على املـدى البعيـد    وهذا يزيد يف تفاقم املخاطر      . أفريقيا

ظــواهر الطلــب علــى األرض وحتــاّت التربــة وإزالــة الغابــات واستنـــزاف املــوارد املائيــة، وهــي    

                                                         
  )١(   Tamer Afifi and others ؛Climate Change؛ Vulnerability and Human Mobility: Perspectives of Refugees 

from the East and Horn of Africa (United Nations University Institute for Environment and Human 

Security, 2012)..  
  )٢(  UNEP ؛Livelihood Security:Climate Change, Migration and Conflict in the Sahel (Geneva, 2011) .  
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وأســفر ذلــك عــن حــدوث فتــرات جفــاف طويلــة،  . النظــر عــن تغــري املنــاخبــصرف موجــودة 
  .وتصحر، وفيضانات مفاجئة، وتدهور األراضي

تقلــب الطقــس حتــديات  يــشكل فريقــي ومنطقــة الــساحل،  ويف غــري منطقــة القــرن األ   - ٥٤
الزراعـة  الذين يعتمدون علـى ميـاه األمطـار يف سـبل الـرزق القائمـة علـى                  السكان  خطرية أمام   

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر   . احلــريفاألمســاك والرعــي وحــىت صــيد    ،ويف ســياق اتفاقي
 من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق باالستدامة البيئيـة، يعمـل مـشروع جامعـة              ٧واهلدف رقم   

تــونس األمـم املتحـدة املتعلــق بـاإلدارة املــستدامة لألراضـي اجلافــة اهلامـشية يف بوركينــا فاسـو و      
ويهـدف املـشروع إىل متكـني اجملتمعـات         . ومصر على تعزيز إصالح األراضي اجلافـة املتـدهورة        

حلد من االعتماد على الزراعة البعلية من خالل حتـسني ممارسـات احملافظـة املـستدامة     من ا احمللية  
 ،علـى امليـاه وممارسـات احلـصاد، ووضـع مبـادئ توجيهيـة للـسياسات مـن أجـل صـناع القــرار           

ــشجي ــة        وت ــى أشــكال الزراع ــاد عل ــل االعتم ــن أجــل تقلي ــدخل م ــدرة لل ــة امل ــشطة البديل ع األن
  .استدامة األقل

  
  إدارة التنوع واإلدارة السليمة ومنع نشوب النـزاعات  - باء  

  
  التنوع والنـزاع    

ــة       - ٥٥ ــدان األفريقي ــة بالبل ــران املتعلق ــة الســتعراض األق ــة األفريقي ــارير اآللي ــسلط تق ــيت ،ت  ال
سـيما التنـوع الطـائفي واملـذهيب،          الـضوء علـى إدارة التنـوع، وال        ،ملية االسـتعراض  اجتازت ع 

  .)٢(باعتباره التحدي الرئيسي الذي يواجه الدول األفريقية
ــة         - ٥٦ ــات اإلداريـ ــن املمارسـ ــا مـ ــا، إرثـ ــالتنوع، جزئيـ ــصل بـ ـــزاع املتـ ــشكلة النـ ــل مـ ومتثـ

بعـد    احلكومات األفريقيـة يف مرحلـة مـا    االستعمارية السيئة والسياسات التمييزية اليت انتهجتها     
قُـسم الكـثري مـن اجملتمعـات احملليـة األفريقيـة حبـدود وطنيـة أُقيمـت خـالل احلقبـة                     قـد   و. النـزاع

ويف أعقاب االستقالل، خشيت احلكومات اليت تلت احلقبة االسـتعمارية مـن أن             . االستعمارية
رت اإلبقـــاء علـــى احلـــدود تـــؤدي إعـــادة ترســـيم احلـــدود إىل انـــدالع نزاعـــات كـــربى، فقـــر 

ــة     . االســتعمارية ولكــن حاليــا، تتمثــل النتــائج املترتبــة علــى ذلــك القــرار يف أن املــشاعر القومي
العرقيـة أو الدينيـة ومـشاعر االضـطهاد والتـهميش الفئـوي ميكـن أن تـشمل مـساحات شاســعة          

سودان  الوضـع الـراهن فيمـا بـني تـشاد والـ            ومـن ذلـك مـثال،     . وتولّد نزاعـات تتخطـى احلـدود      
  .ووضع شعب الطوارق يف غرب أفريقيا

ــسلطات        - ٥٧ ــه ال ــذي قامــت ب ــإن التكامــل التعــسفي والقــسري ال ويف حــاالت أخــرى، ف
االســتعمارية واحلكومــات الــيت أعقبــت فتــرة االســتعمار، مــع مــا رافقــه مــن سياســات التنمــيط 
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احلــاالت، ، وخلــق يف بعــض الفرقــةوالتــصنيف العرقــي والــديين، عــزز علــى مــر العقــود حــدود 
  . انقسامات مل تكن موجودة سابقا

وبسبب هذه املوروثات، تناضل الدول األفريقية يف كثري من األحيـان مـن أجـل إقامـة                   - ٥٨
 وتراعـي بالفعـل   ،نظم إدارة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافيـة فعالـة تكـون ذات مـصداقية      

أهنـا  بنظـر إىل الدولـة الوطنيـة        تفقـد بـدأت الفئـات املهّمـشة         . مصاحل وتطلعـات خمتلـف الفئـات      
  ضــدكــثرياأهنــا منحــازة بقــادرة أو غــري راغبــة يف معاجلــة شــكاواهم، أو أســوأ مــن ذلــك،  غــري

ــصاحل ــل احلــق يف ممارســة        امل ــات، مث ــة لتلــك الفئ ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــسياسية واالقت ال
  .الدينية شعائرها

  
  التنوعدعم الدول واجملتمع املدين من أجل حتسني إدارة 

 بـني اجملتمعـات احملليـة أو بـني اجملتمعـات احملليـة والدولـة        فيمـا    النــزاعات كثريا ما تنـشأ       - ٥٩
لخالفات علـى اهلويـة واالمتيـازات، مـن قبيـل املواطنـة واحلـق يف االنتخـاب، والتنـافس                    نتيجة ل 

علــى الــسلطة وزيــع علــى املــوارد، واخلــدمات والفــرص، واالســتبعاد، واهليمنــة، والتــهميش، وت
 احلـصول علـى املـوارد       اتالتفـاوت يف إمكانيـ    فـإن   ويف الواقـع،     .وغري منصفة أسس غري عادلة    

القطاعيــة والتراتبيــة لقــوة ا ، وخــصوصا، عالقــات للمجتمــعوالفــرص بــني اجملموعــات املكونــة 
 العنيفـة  النــزاعات األولية الرئيسية للتوترات االجتماعيـة و يشكّل العناصر والتمييزية واإلقصائية  

ذاتــه واســتغالله لتحقيــق غــرض مــا، إن مــدى تــسييس التنــوع فــويف الواقــع،  .)٢(يف أي مكــان
حيدد ما إذا كـان التنـوع سيـصبح     الذي   هو   ، من البلدان   يف بلد  هوأشكالالتنوع  أمناط  من   بدالً

  .زاع وعدم االستقرارـمصدرا للن
مــسائل ، فــإن اللهاســتغالتنــوع و سييستــتمعــات الــيت تتــسم بدرجــة عاليــة مــن  اجملويف  - ٦٠

األفرقــة احليــاة اليوميــة، مثــل تكــوين جمــالس املــدارس، ورابطــات االدخــار واالئتمــان، أو حــىت  
 علـى أسـاس  عدمـه  التمثيـل أو  لذي حيـدث بـشأن   احلاد ا صاب بالشلل بسبب اجلدل   تالرياضية  

  .اإلقليمياالنتماء االنتماء اإلثين والعرق والدين و
أن تكـون بعـض     واملستغلة بقبـول    سة   فيها االختالفات املسيّ   وتتسم اجملتمعات اليت تقل     - ٦١

الربملان واحلكومة ومؤسسات اجملتمـع املـدين، وبـإجراء ترتيبـات دسـتورية             ك،   متثيلية املؤسسات
غـري أن هـذه اجملتمعـات تقبـل أيـضا أن يكـون االحتكـام إىل                  .كـذلك أن يكـون األمـر      لضمان  

فــضل لــضمان األطريقــة هــو ال مجيــع املناصــب علــىللتنــافس اجلــدارة وتكــافؤ الفــرص للجميــع 
يف كــل جانــب مــن أن كــل طائفــة ممثلــة بــدال مــن احملــاوالت الــصارمة للتأكــد مــن  اإلنــصاف 

  .جوانب احلياة االجتماعية
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بطوائفــه دول قــادرة وقانونيــة حتظــى بــدعم الــسكان نــشاء ل إيف هــذا الــسياق، يــشكّو  - ٦٢
فـإن متهيـد الـساحة      ولتحقيـق هـذا اهلـدف،        .فريقيـا أحـد التحـديات احلامسـة بالنـسبة أل        املتنوعة  

ومـن   . الـصدد اني يف هـذ حـامس ين أمرُيعّدان وتوفري الرقابة احملايدة والفعالة    ليضطلع كلّ بدوره    
ــضا   ــق     أن يعمــل الــضروري أي ــشاط مــن أجــل حتقي ــة بن اجملتمــع املــدين وفئــات اجملتمعــات احمللي
مجيـع  فـضال عـن اخنـراط       شتركة حلـل املـشاكل،      هج م باع نُ  احمللية واتّ  النـزاعاتالتماسك وحل   

  .يف إجياد احللولومشاركتها فعليا الفئات 
ومتثل املؤسـسات الدميقراطيـة الـيت تعـرب عـن التعدديـة يف اجملتمـع إحـدى طـرق ضـمان                    - ٦٣

وهـو  غـري أن البلـدان األفريقيـة تواجـه الـسؤال الـواقعي والـصعب                 .إدماج اجلميع ومشاركتهم  
، مـن   ة والـسياسي  ة واالقتـصادي  ةعدديـة واملـشاركة علـى الـصعد االجتماعيـ         حتـسني الت  كيف يـتم    

ضـمان أال تـصبح املنافـسة       مـع   السياسية ذات التعددية احلزبيـة،      مجلة أمور منها األنظمة     خالل  
ومـن الواضـح أن الدميقراطيـة       . )٣(السياسية مصدرا للمزيد من االنقسامات يف تلـك اجملتمعـات         

ــة تكــوين اجلمعيــات  ــة التعــبريتتطلــب حري ــة تُ  . وحري يف بعــض فهــم بأهنــا، بيــد أن هــذه احلري
أصحاب املشاريع السياسية أحرار يف تشكيل األحزاب ونشرها علـى أسـس       تعين أن    ،احلاالت

ويــربز  .دينيــة أو عرقيــة أو قبليــة، وهــي ممارســة ال تــؤدي إال إىل تعميــق االنقــسامات املوروثــة 
لتالعب الذي يقوم به أصحاب املشاريع االنتهازيـة        هذا ا أمام  ضعف بعض اجملتمعات األفريقية     

 وضــرورة تـوفري املزيــد مــن أشــكال احلمايــة  ،القــارةهــذه مـدى هــشاشة عمليــة بنــاء الدولـة يف   
  .القانونية للعمليات الدميقراطية الوليدة

ق االنتخابــات الدميقراطيــة للجمهــور يف شــكل منافــسة بــني ويف بعــض احلــاالت تــسّو  - ٦٤
وكـثريا مـا تكـون هـذه العمليـات           .ستيالء علـى مجيـع الغنـائم      لقواعد للفائز اال  مجاعات وتتيح ا  

ويـصح   .االنتخابية مسؤولة عن العنف وتزيد من ترسيخ اخلطاب السليب بـني اجملتمعـات احملليـة       
نـافس شـديد علـى املـوارد أو متييـز شـديد،             تهذا األمر على وجه اخلصوص عندما يكون هناك         

  .مبرحلة انتقالية أوالنـزاع  ما بعد ر مبرحلة اليت متتمعاتاجملأو يف 
ُيكفــل فيهــا  حكــم قــادرة وقانونيــة ةنظمــأوتتطلــب إدارة هــذه التحــديات بنــاء دول و  - ٦٥

البيئـة  هتيئـة    احلكـم هـذه قـادرة علـى          ةنظمـ أويـتعني أن تكـون       .افظ عليهمـا  حيالسالم واألمن و  
 احلــصول علــى اتإمكانيــ وتــوفري منــصفلتحقيــق منــو اقتــصادي املناســبة القانونيــة والــسياسية 

امليـاه والتعلـيم    اجلـسدي وخـدمات     ، مـن قبيـل األمـن        أشدها أمهية سيما   الفرص واخلدمات، ال  
ويـتعني إجيـاد نظـام احلكـم هـذا مـن خـالل التنـسيق مـع                  . والصحة، واحملافظـة علـى هـذه البيئـة        

                                                         
ميكـن   .٢٠٠٦يونيـه   /عراض األقران، تقرير االستعراض القطري جلمهورية رواندا، حزيـران        اآللية األفريقية الست    )٣(  

 .www.eisa.org.za/aprm/pdf/Countries_Rwanda_APRM_Report.pdf: االطالع عليه من
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ذه اجلهـات مـن أجـل       اجملتمع املدين واملنظمات احمللية والقطـاع اخلـاص والعمـل املـستمر مـع هـ               
ــساء وذو      ــشباب والن ــات، مبــا فيهــا ال ــع الفئ ــة مــن مجي  االحتياجــات وضــمان املــشاركة الكامل

  . اختاذ القرارات االقتصادية واالجتماعية على الصعيدين احمللي والوطينلاخلاصة، يف هياك
ريقـي  وعلى سبيل املثال، تقوم منظومـة األمـم املتحـدة يف الـصومال بـدعم االحتـاد األف                    - ٦٦

واهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة واحلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة يف معاجلــة بعــض هــذه  
السـتيعاب التجمعـات الـسياسية املختلفـة يف         تبـذل   وعلى الرغم من أن هنـاك جهـودا          .املسائل

هــج بــاع ُنالـسلطة الــسياسية علـى أســاس التمثيـل القبلــي، فـإن احلالــة معقـدة للغايــة وتتطلـب اتّ      
 ةالتنــوع علــى الــصعد احملليــ مــسائل  ومعاجلــة الفئــاتشــىت  الســتيعابتكــرة واســتراتيجيات مب

  .ة واإلقليميةوالوطني
  الدروس املستفادة من االنتفاضات يف مشال أفريقيا فيما يتعلق بإدارة التنوع    

تثبت االنتفاضات الـيت وقعـت يف مشـال أفريقيـا علـى مـدى العـام املاضـي بوضـوح أن                        - ٦٧
اهل احتياجات الشباب ومعاناهتم وأحالمهم ميكن أن يطلق العنان للكـثري مـن االضـطرابات               جت

ــسياسية  ــة والـ ــة     .االجتماعيـ ــدة اإلمنائيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــر جمموعـ ــاء يف تقريـ ــا جـ ــون  وكمـ املعنـ
، فإن املوجـة    ‘‘استراتيجية االستجابة للتغيري التحويلي الذي ناصره الشباب يف املنطقة العربية         ’’

مة من عمليات التغيري التحـويلي يف املنطقـة العربيـة للمطالبـة بالكرامـة اإلنـسانية والوطنيـة                  العار
الـيت تعمـل فيهـا األمـم املتحـدة علـى الـصعيدين        التمكينية يعيد حتما تشكيل البيئة التشغيلية أو   

ــق         .اإلقليمــي والقطــري  ــا يتعل ــة فيم ــهج املتبع ــتفكري يف الن ــادة ال ــضا فرصــة إلع ــوفر أي وهــي ت
متـشابكة تتمثـل    مسائل  ملساعدة والتعاون اإلمنائيني بطرق تضفي مزيدا من األمهية على مجلة           با

يف احلكـــم الـــدميقراطي احلـــق، وســـيادة القـــانون، والعدالـــة واملـــساواة االجتمـــاعيتني، والنمـــو  
  .العمالةاملعتمد على االقتصادي الشامل واملستدام بيئيا 

ماما متجددا بنمـاذج احلكـم ومـسارات الدميقراطيـة،          وتثري انتفاضات مشال أفريقيا اهت      - ٦٨
أن تستجيب هـذه    ينبغي  و .الشاملة والعادلة اليت تستند إىل العمالة      وكذلك بالتنمية االقتصادية  

رهـــم، وأن تـــؤدي إىل عقـــود ادوأالنمـــاذج بـــشكل خـــاص الحتياجـــات الـــشباب والنـــساء و 
واجملتمــع وعلــى قيــام حكومــات  بــني الدولــة العالقــات أكثــر مشــوإقامــة اجتماعيــة تــنص علــى 

 ويف مــصر، حيــث تــصل نــسبة .ن حمــور عملــهاواملواطنــ يــشكل خاضــعة للمــساءلةمــستجيبة و
 يف املائـة، أقامـت هيئـة األمـم املتحـدة      ٨٠النساء الريفيـات غـري املـسجالت إىل مـا يقـرب مـن          

ارة الداخليـة   شـراكة مـع وز    ) هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       (للمساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة       
ل مـا يقـرب   يوقد جـرى تـسج   .لتنظيم عملية التسجيل وإصدار بطاقات هوية للنساء الريفيات    

  .من مليون امرأة حىت اآلن
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وتــستلزم معاجلــة األســباب اجلذريــة الكامنــة وراء االنتفاضــات واســتمرار األزمــات يف   - ٦٩
قيـق االسـتقرار الـسياسي       شـرط أساسـي لتح     اوهذ .مشال أفريقيا حتسني احلكم وسيادة القانون     

احلكومـات اجلديـدة يف تـونس وليبيـا ومـصر           صداقية   وبنـاء مـ    ،والتقدم االجتمـاعي االقتـصادي    
فالــدول ال تكتــسب الــشرعية إال عنــد خــضوع األفــراد واملنظمــات   .وأي بلــد آخــر يف القــارة

 وحيــث تــضمن ،واملؤســسات، يف كــال القطــاعني العــام واخلــاص، للمــساءلة مبوجــب القــانون 
لدولة السالمة املاديـة لألفـراد واجملتمعـات احملليـة واملؤسـسات والبنيـة التحتيـة علـى حنـو حيمـي                     ا

حكـم هبـا باسـتقاللية    ولتحقيق ذلك، جيب أن تطبق القوانني على قـدم املـساواة وأن يُ     .احلقوق
  .زاهة والعدالةـ مبادئ الشفافية والنتنظمهيف إطار 

األعمـال الوطنيـة   وومعاجلـة األولويـات   حديـد  قيـا بت ومع قيام احلكومات يف مشـال أفري       - ٧٠
احلالية واملستقبلية الالزمة إلرساء الدميقراطية واألمن والقانون والنظام، ينبغي أن يستند الـدعم             

ُتجـرى  الذي تقدمه األمم املتحدة واجملتمع الدويل إىل البلدان يف املنطقـة إىل مـشاورات شـاملة                 
  .لسياسية الناشئة واجملتمع املدينمع احلكومات واجلهات الفاعلة ا

  
   اإلعاقةوالنساء والفتيات والشباب واألشخاص ذو: املشاركة والتمثيل

وفقا إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، فإن أكثـر        : توصف أفريقيا بأهنا قارة شابة      - ٧١
وضـمن هـذا الواقـع       .دون سن الثالثني من العمر    ُهم   يف املائة من سكان أفريقيا احلاليني        ٦٠من  

وتتطلـب اإلدارة الـسليمة هلــذا    .ل النـساء والفتيــات نـصف عـدد سـكان القــارة    الـدميغرايف، تـشكّ  
يف الوسط االقتصادي واالجتماعي     لنساء والفتيات  ل موضوعية و الواقع الدميغرايف مشاركة نشطة   

ب، مبـن فـيهم     عدد متزايد من الربامج القطرية لألمـم املتحـدة إشـراك الـشبا            تضمن  وي .والسياسي
الفتيات، بوصفهم أدوات للتغيري االجتماعي، وتعزيز قدرهتم على االخنراط يف العمـل املـدين مـن                

  .بالوسائل السلميةقبيل العمل التطوعي والتنمية اجملتمعية وحل النـزاعات 
ويف شراكة مع تسع وكاالت أخـرى مـن وكـاالت األمـم املتحـدة واحلكومـة، بـدأت            - ٧٢

برناجمــا مــشتركا معنيــا بعمالــة الــشباب يف  ) اليونيــدو(تحــدة للتنميــة الــصناعية منظمــة األمــم امل
وتقــدم اليونيــدو مــساعدة يف بنــاء قــدرات املنظمــات احلكوميــة    .الــسودان وجنــوب الــسودان 

واملنظمات الشريكة من القطاع اخلاص على مباشرة األعمال احلـرة والتـدريب القـصري األجـل                
  . جمموعات أنشطة تدريب للشبابعلى املهارات التقنية وتوفري

ــ  - ٧٣ االحتياجــات اخلاصــة أحــد األبعــاد الدميغرافيــة  شكل األشــخاص ذوو اإلعاقــة وذوو وي
وتشري منظمـة العمـل الدوليـة إىل أن األشـخاص ذوي اإلعاقـة          .الذي يهمل يف كثري من األحيان     

 يف املائـة مـن   ٨٠ايل وال تتـوافر حلـ  و . يف املائة من أيـة جمموعـة مـن الـسكان      ١٥يشكلون حوايل   
ــة   ــدان النامي ــة يف البل ــال ذوي اإلعاق ــيم األساســي   ،األطف ــى التعل ــة احلــصول عل ــ . إمكاني ؤدي وت
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 وال ميكـن أن     ،عدد األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك املقاتلون السابقون        إىل زيادة   النـزاعات  
شـخاص ذوي اإلعاقـة   تنجح عملية إعادة اإلدماج بعد انتهاء النــزاع مـا مل تؤخـذ احتياجـات األ      

وتتطلـــب اإلدارة الـــسليمة للتنـــوع يف أفريقيـــا أن جيـــري الـــتفكري بعنايـــة أكـــرب   .بعـــني االعتبـــار
  . األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهم يف ختطيط السياسات وتنفيذها ومسامهاتباحتياجات

و غـري  علـى حنـ   وتـبني األدلـة أن املـرأة تعـاين     .ومتثل مشاركة املـرأة أيـضا حتـديا رئيـسيا          - ٧٤
ــا يف ذلـــك     ــة، مبـ ــسياسية والبيئيـ ــة واالقتـــصادية والـ متناســـب يف أوقـــات األزمـــات االجتماعيـ

ـــزاعات ــسبب مركــزهن غــري املتكــافئ أصــال  الن ــة   . ، ب ــرجم األزمــات االجتماعي ــا تت وكــثريا م
جديـدة، وكـذلك    ظيفة   و ، وإىل حتد يتمثل يف العثور على      والسياسية إىل فقدان العمل والدخل    

 علـى إعـادة     هتن وعـدم قـدر    ،مة مـشاريعهن املتناهيـة الـصغر والـصغرية واملتوسـطة          قيإىل تناقص   
  .عاليهنعلى ُمما يترتب على ذلك من آثار ، مع أمواهلنس ؤوتكوين ر

القطريـة مـع     ألمـم املتحـدة    ا ومن أجل معاجلة هذه االنتكاسات، جيب أن تعمـل أفرقـة            - ٧٥
ــسا    ــرأة إىل مؤسـ ــول املـ ــة وصـ ــز إمكانيـ ــات لتعزيـ ــسياسي  احلكومـ ــاعي والـ ــوار االجتمـ ت احلـ

للعنـف اجلنـساين، مبـا يف ذلـك االغتـصاب واالعتـداء             ى  تـصد أن ت ومشاركتها ومتثيلـها فيهـا، و     
ــسي،  ــدان    .ســالحا مــن أســلحة احلــرب  مــن حيــث اســتخدامهما  اجلن ــد مــن البل ويقــوم العدي

ــا يف ذلــك       ــدابري العمــل اإلجيــايب، مب ــد باســتخدام ت ــى حنــو متزاي ــة عل ســات سياوضــع األفريقي
تعزيــز مــن أجــل  إلدارة التنــوع بوصــفها أداة تكــافؤ الفــرص،  لتخــصيص احلــصص وحتقيــق   

ــة    ــات الوطني ــها يف املؤســسات والعملي ــرأة ومتثيل ــسي،    .مــشاركة امل ــالعنف اجلن ــق ب وفيمــا يتعل
هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وإدارة عمليـات حفـظ الـسالم يف وضـع برنـامج تـدرييب                      اشتركت  

 يف عمليـات حفـظ الـسالم        النــزاعات سانية عن العنـف اجلنـسي املتـصل ب        مراع لالعتبارات اجلن  
  .جنود البلدان املسامهة بقوات، مثل كينيا، قبل نشرهمهدف تسي

  
  اإلقصاء االجتماعي وإسهامه يف اإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية    

 يـسهم يف إذكـاء       إىل الفعاليـة أن     إدارة التنـوع االجتمـاعي واالقتـصادي       من شأن افتقـار     - ٧٦
وتــستغل عـصابات اجلرميــة املنظمـة واجلماعــات   .  اإلرهـاب واجلرميــة املنظمـة عــرب الوطنيـة   جـذوة 

 االجتماعية االقتصادية، كارتفـاع نـسبة البطالـة وانتـشار الفقـر              يف احلياة  اإلرهابية أوجه الضعف  
 االنتقـال   ات وعمليـ  وتواجـه اجملتمعـات املتـأثرة بـالرتاع       . واستشراء الفساد واإلقـصاء االجتمـاعي     

ذلك  يف الذي ال مفر منه، مبا   السياسي واألزمات االقتصادية أو االجتماعية حتدي انتشار اجلرمية       
مؤقتـة   ضـعف   أن يـؤدي حـدوث حـاالت      وميكـن . طفرة يف األنشطة اإلجراميـة املنظمـة      حدوث  

 إىل هتيئـة  ،  احلكم، من قبيـل ضـعف مراقبـة احلـدود وقـصور القـدرة التـشغيلية إلنفـاذ القـوانني                    يف
البلـدان اخلارجـة     ويف الواقـع، يواجـه عـدد مـن        . اجلماعات املتطرفة واإلرهابيني  عمل  السبل أمام   
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مـا جيعلـها    وهـو    مـن الفقـر وعـدم االسـتقرار الـسياسي،             حـاالت شـديدة    من الرتاعات يف أفريقيا   
  .عصابات اجلرمية املنظمة واجلماعات اإلرهابيةلفريسة سهلة 

مم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية حالياً، يف اإلطار العـام لربناجمـه            م مكتب األ  دويق  - ٧٧
لـدول األعـضاء    لدعم  ال،  ٢٠١٤عام   إىل   ٢٠١٠  عام لفترة املمتدة من  لاإلقليمي لغرب أفريقيا    

كتـب املـساعدة التقنيـة      املويقدم  . يف غرب أفريقيا يف جمال التصدي للتهديدات األمنية املتزايدة        
ــدرات أل ت يف جمــال خــرباوجمموعــات ــاء الق ــة،  جهــزة  بن ــوانني يف املنطق ــاذ الق لمــساعدة لإنف

جتـــار بالبـــشر، واألدويـــة احلـــد مـــن اإلرهـــاب، والتـــدفق غـــري املـــشروع للمخـــدرات، واال  يف
  .املغشوشة، وانتشار األسلحة

إدارة الــشؤون الــسياسية وإدارة /وبالتنــسيق مــع مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا    - ٧٨
فــظ الــسالم ومنظمــة اإلنتربــول، عمــل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات     عمليــات ح

جتـار باملخـدرات غــري    التـصدي لال  مـن أجــل واجلرميـة، يف إطـار مبـادرة ســاحل غـرب أفريقيـا،     
املشروعة واجلرمية املنظمة يف غرب أفريقيا، من خالل تعزيز املؤسـسات الوطنيـة والتعـاون عـرب          

  .ء يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيااحلدود بني الدول األعضا
يزال غرب أفريقيا يشكل معرباً رئيسياً للمخدرات من أمريكـا الالتينيـة             ومع ذلك، ال    - ٧٩

ــا ــدهور الـــسالم واألمـــن وضـــع املزيـــد        ،إىل أوروبـ  ويـــستلزم احتمـــال عـــدم االســـتقرار وتـ
ملـسؤوليات بـني بلـدان العبـور         ا  املـشاركة يف حتمـل     مبـدأ واالستراتيجيات الفعالة مبـا يتـسق        من

 ألن تــسلل اإلرهــاب واجلرميــة  ، بــصفة خاصــةجلــى األمــر كــذلك، ويت. )٤(والبلــدان املــستقبلة
 تعزيـز    ميكن أن ُتوظف، لوال ذلك، من أجـل        املنظمة عرب الوطنية إىل املنطقة حيوِّل موارد هائلة       

  .التنمية املستدامة
  

  أدوات إدارة التنوع وعملياهتا  -جيم   
ويف الواقـع، جيـب أن تبـدأ اإلدارة الفعالـة للتنـوع باعتبـاره ميـزة            . التنوع حقيقة واقعـة     - ٨٠
ويولـد التنـوع طائفـة واسـعة مـن الثقافـات والتقاليـد واللغـات وأسـاليب العـيش الـيت             . عائقاً ال

 إمكانيـات   ، لـذلك  زنتـ بوسعها أن تشكل مصادر للمعرفة واملبادرات وتالقح األفكـار، وأن خت          
  .أجل حتقيق التنميةهائلة من 

فعلـى  . وتستخدم البلدان اليت جنحت يف إدارة التنـوع طائفـة مـن األدوات والعمليـات                - ٨١
املستوى الـسياسي، غالبـاً مـا تـتم إدارة مـصاحل اجلماعـات املتعـددة عـن طريـق التمثيـل النـسيب                        

                                                         
 .UNDOC, The Transatlantic Cocaine Market (Vienna, 2011)انظر   )٤(  
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وأكثـر  . مؤسسات صنع القرار، وكذلك عن طريق اهلياكل القضائية وهياكل إنفاذ القـانون     يف
ما يستخدم التمثيل النسيب أثناء االنتخابات، إما عن طريق ختصيص مقاعـد لـبعض اجملموعـات                

 التـشاور معهـا بـشأن مـشاريع         معلى قوائم الناخبني، أو عن طريـق إنـشاء جمـالس لألقليـات يـت              
ويفـسح ذلـك اجملـال أمـام خمتلـف          . القوانني أو السياسات الـيت هتمهـا أو تعنيهـا بـشكل خـاص             

 اسـتمرار هيمنـة     نطـوي علـى خطـورة     عات ملمارسة حقوقها الـسياسية، ولكنـه غالبـاً مـا ي           اجلما
  .هنا متلك عادة أكربعدد من املمثلني يف إطار هذا الترتيبألجمموعة األغلبية، 

وتتمثل األدوات األخرى إلدارة التنوع يف العمليات والقـوانني الـيت جتعـل مـن اجملتمـع                   - ٨٢
العتـراف  تقـوم علـى ا  د وضـعت بلـدان مثـل جنـوب أفريقيـا سياسـة       وقـ .  اجلميـع تضنمكاناً حي 

هـذا  . بلغات األقليات بوصفها لغات وطنية أو رمسية وإتاحة نشر الوثائق الرمسية بتلك اللغـات             
 احلاجــة امللحــة  أيــضايلــيبهــو و.  املوحــدةيعــزز الــشعور بامللكيــة والتمــاهي مــع الدولــة األمــر 

ــا ــشعوب   مل ــع ال ــه مجي ــدها وتارخيهــا     أن، وهــوتتــوق إلي  حتظــى لغاهتــا وثقافاهتــا وأدياهنــا وتقالي
 مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، سـاعد اسـتخدام لغـة              مثـل  ويف بلدان أخـرى،   . باالعتراف واالحترام 

 ، بـل تـستخدمها طوائـف عديـدة بوصـفها اللغـة الرمسيـة              ،حملية واحدة ال ترتبط بطائفة واحـدة      
  .إحداث نفس األثر املوحِّد يف
ــة بوصــفها أداة إلدارة التنــوع   ولقــد اس  - ٨٣ ــضاً الالمركزي ــدول أي ويف بعــض . تكــشفت ال

احلاالت، قد يشمل ذلك مـنح بعـض أشـكال احلكـم الـذايت اإلقليمـي والرقابـة املاليـة للمنـاطق                
إدارة الـشؤون احملليـة واملـوارد وميزانيـات         بـ   يف مـا يتعلـق     واملقاطعات اليت تتمتع بـاحلكم الـذايت      

ن هذا احلكم الذايت حمدوداً، كما يف حالة الالمركزية بأبسط أشـكاهلا،            وميكن أن يكو  . التنمية
. لي ميزانية متت املوافقة عليها علـى الـصعيد الـوطين   احمل  على الصعيدحني تنفذ السلطات احمللية 

وقد يكون أيضاً أوسع نطاقاً، مع ختصيص اعتمـادات امليزانيـة لـإلدارات احملليـة الـيت تقـرر بعـد          
وقد يكون كامالً، كما يف حالة زجنبـار يف مجهوريـة ترتانيـا             . به من مشاريع  ذلك ما ستضطلع    

املتحدة، حيث حتتفظ اجلزيرة، مع أهنا جـزء ال يتجـزأ مـن الدولـة القوميـة، حبكومتـها وبرملاهنـا                    
  .ومعظم املؤسسات احلكومية األخرى، ما عدا اجليش

المركـزي الـيت مت استكـشافها       من أكثـر أشـكال احلكـم الـذايت ال         هو  والنظام االحتادي     - ٨٤
 وقد أصبح شائعاً بشكل خاص نظـراً إىل أنـه أفـضل الـسبل،               ،أفريقيا كوسيلة إلدارة التنوع    يف

على ما يبدو، لضمان تقاسـم الـسلطة، واالسـتقاللية احملليـة، والالمركزيـة املاليـة، واإلنـصاف،                  
وغالبـاً مـا تقتـرن    . جـه ضـعف  إال أن هـذا النـهج ال خيلـو مـن أو      . والسيطرة على املـوارد احملليـة     

سيما علـى مـستوى العالقـة        العمليات الالمركزية واملستقلة ذاتياً بتكاليف وتعقيدات هائلة، ال       
وهنـاك أيـضاً خمـاوف مـن أن تنطـوي هـذه احللـول               . بني الدولة املركزية واحلكومات اإلقليميـة     
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سام البلــد  تــشجيع اإلحــساس بــاالختالف، وأن تعمــل فقــط علــى تكــريس انقــ    احتمــالعلــى
  . عن مساعدته على السعي حنو حتقيق الوحدة بدال منبشكل دائم

وإىل جانب أشكال منح احلكم الذايت للمناطق واجلماعات، يف بلـدان مثـل بورونـدي          - ٨٥
 ،والصومال، فقد ترتبـت علـى مفاوضـات الـسالم صـياغة دسـاتري تـدعم قيـام حكومـة احتاديـة                     

ساء متثيل متوازن للجماعات علـى مـستوى جملـس    ولكنها تنص بوضوح على صيغة تقضي بإر      
  .الوزراء ويف املناصب احلكومية

لــت مــسألة التمثيــل الــسياسي، فقــد تظــل البلــدان تعــاين مــن الــرتاع بــني   وحــىت لــو ُح  - ٨٦
وتكتسب مـشاركة   . ا منصف  ليس  أن إنفاذ القانون    ُرئي الطوائف أو بني اجلماعات والدولة إذا     

ــه طابعــاً حــساساً بــشكل     األقليــات يف قطــاع األمــن وت  ــها هلــذا القطــاع واإلحــساس مبلكيت قبل
  الــدنيان قــوات الــشرطة واألمــن التثميليــة مرتبطــة ارتباطــاً مباشــراً مبــستويات الــرتاعألخــاص، 

ويف الواقــع، فــإن تكــافؤ الفــرص يف احلــصول علــى وظــائف يف قطــاعي  . خمتلــف اجملتمعــات يف
 علـى محايـة هـذين القطـاعني وعلـى مـا يوفرانـه               احلـصول علـى   قـدرة   الاألمن وإنفـاذ القـوانني و     

وميكـن أن تـشكل     .  الطويـل   علـى املـدى     أمهية لتحقيق االسـتقرار    انخدمات أخرى يكتسب   من
ملؤسسة العـسكرية أو مؤسـسة الـشرطة مؤسـسة وحـدة وطنيـة تعـرب عـن الـروابط بـني خمتلـف              ا

و األمثــل للمــساعدة  وتعمــل علــى النحــ،تعزيــز الــتالحم االجتمــاعيلها شتعناصــر اجملتمــع وتنــ
صــياغة رؤيــة وطنيــة لألمــن تتجــاوز خمتلــف اهلويــات، وتــوفر األمــن للفئــات الــضعيفة،            يف
  .ذلك النساء والفتيات والرجال من األقليات يف مبا
 االسـتقطاب  كـون  فيها نـزاع بـني الطوائـف بالفعـل أو حيـث ي     دثويف البلدان اليت ح     - ٨٧

 إثـارة النعـرات العرقيـة والدينيـة     عى إىل على مـن يـس  مشكلة، تربز احلاجة إىل تشديد العقوبات    
 احلاجـة أيـضاً إىل وضـع اسـتراتيجية للتربيـة املدنيـة تعمـل              هنـاك و. وتعمُّد تـسييس االختالفـات    

علــى بنــاء هويــة وطنيــة مــشتركة، وتعزيــز الــتالحم االجتمــاعي، وتــشجيع األشــكال الالعنفيــة  
  .لتسوية الرتاعات وقيم العيش املشترك

  
  االستنتاجات والتوصيات  -خامسا  

ة الــفع إدارة  وجــود االســتقرار الــسياسي والنمــو املنــصف واملــستدام     حتقيــقيتطلــب  - ٨٨
ــوعلل ــوع يف  . تن ــيح     وضــعويكمــن حتــدي إدارة التن ــة تت ــات مؤســسية وسياســية وهيكلي  ترتيب

وبـدون إدارة صـحيحة للتنـوع،       . هاتـسويت ة االنقسامات اجملتمعيـة الرئيـسية و      حدالتخفيف من   
وسـعوا   فيمـا بينـهم،   وال ينجح بناء الدولة إال إذا عاش املواطنون بـسالم        . لن ينجح بناء الدولة   
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 مؤسـسات    يقوم علـى    يف إطار نظام مشترك    شتركلتحسني رفاههم االقتصادي واالجتماعي امل    
  .فعالة وشاملة للجميع

والت إدارة فعالـــة للتنـــوع شـــرط بـــالغ األمهيـــة لتحقيـــق التحـــ إن حتقيـــق  فـــ،ولـــذلك  - ٨٩
ــا   ــصادية يف أفريقي ــة واالقت ــشكل و. االجتماعي ــة     ي ــال احلوكم ــة يف جم ــيريات اهليكلي ــاء التغ إرس

 اخلطـوة   ، اليت تعترب أساسية لتعزيـز اإلدارة الـسليمة للتنـوع          ،االجتماعية واالقتصادية والسياسية  
 بنـاء مؤسـسات دولـة قـادرة تعمـل علـى        ينبغـي ولتحقيـق ذلـك،  . األوىل ملواجهة هذا التحـدي    

  .لنهوض بأمن مجيع املواطنني ورفاههم االجتماعي والسياسي واالقتصاديا
، بــدعم مــن منظومــة األمــم   إىل العمــلوهلــذه الغايــة، أدعــو احلكومــات األفريقيــة    - ٩٠

 سيما الـشركاء يف جمـال التنميـة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة،              املتحدة واجملتمع الدويل، وال   
االجتماعيـة ألضـعف الفئـات، هبـدف تعزيـز رأس املـال        حتقيـق املزيـد مـن احلمايـة         من أجل 

  .، واإلنتاجية على العملةدر، وتعزيز اإلنصاف والق مواطن الضعفالبشري، واحلد من
وأحث منظومة األمم املتحدة واجملتمع الدويل على السعي التباع هنج أكثر تكامالً   - ٩١

ة واملــسائل اإلنــسانية واملتعلقــة مــن أجــل معاجلــة املــسائل املتعلقــة بالــسالم واألمــن والتنميــ 
حبقوق اإلنسان يف منطقة الساحل، ومواصلة دعـم البلـدان األفريقيـة يف مـساعيها الراميـة                 
إىل تعزيز سيادة القانون، وإصالح قطاعاهتا األمنية، وتنفيذ املعايري الدولية حلقوق اإلنسان            

  .على الصعيد الوطين
 الـشركاء يف جمـال   ، خـاص هوجـ ع الـدويل، وب وأحث منظومة األمم املتحدة واجملتمـ    - ٩٢

 سبل تأمنيلجهود املبذولة يف جمال احلد من خماطر الكوارث، و      لدعم  تقدمي ال التنمية، على   
قدرة اجملتمعات على الصمود يف املناطق املتأثرة بالتغريات املناخية، بناء ، و املستدامةالعيش

 منــع  يف حاســم األمهيــةانــصر ع ومــن حيــث كونــهجــدول أعمــال التنميــة،ســواء يف إطــار 
  .نشوب الرتاعات وختفيفها

، بــدعم مــن منظومــة األمــم املتحــدة،   علــى أن تقــوموأحــث احلكومــات األفريقيــة  - ٩٣
احلـصول علـى اخلـدمات      فـرص   تحديد وتنفيذ سياسات شاملة وعادلة تقلـص الفـارق يف           ب

نــسبة إىل الــشباب ســيما بال االجتماعيـة األساســية واالســتفادة مــن الفـرص االقتــصادية، ال  
ن ذلــك يــشكل خطــوة هامــة حنــو حتقيــق الــسالم   ألوالنــساء والفئــات املهمــشة األخــرى،  

  .املستدام واالستقرار يف القارة
 منظومة األمم املتحدة على دعم اجلهود الوطنية الرامية إىل توضيح  كذلكأحثو  - ٩٤

حيــازة إىل امليــاه وىل املــوارد الطبيعيــة مثــل األراضــي اخلــصبة وإصــول وحقــوق الوســائل و
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ــ  لتحقيــق احلوكمــة ا أوليــا شــرط باعتبــار ذلــك اللجــوء إىل القــضاء،اتاألراضــي وإمكاني
  .ة واإلقليمية واحملليةالوطني على الصعد الفعالة
  بــدءوأدعــو منظومــة األمــم املتحــدة إىل تقــدمي الــدعم إىل احلكومــات األفريقيــة يف  - ٩٥

 بنــشاط وفعاليــة يف جهــود بنــاء واشاركن يــأوتنفيــذ عمليــات يتــسىن للــشباب مــن خالهلــا 
  .السالم وبناء الدولة

ــم املتحــدة بالعمــ     - ٩٦ ــة األم ــزام منظوم ــدول االعــضاء، وال  وأكــرر الت ــع ال ســيما  ل م
تعزيـز   لمـن أجـ  خالل هيئة األمم املتحـدة للمـرأة، وتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين،             من

ويف احلــوار االجتمــاعي واالقتــصادي  مــشاركة املــرأة ومتثيلــها يف عمليــات صــنع القــرار،   
  .والثقايف والسياسي، وملكافحة التمييز والعنف اجلنساين

وأدعو منظومة األمم املتحدة، واجملتمع الدويل، ومجيـع الـشركاء إىل تعزيـز دعمهـم          - ٩٧
، علـى وجـه     وأدعـو . الدميقراطية  بناء الدولة   الرامية إىل  للبلدان األفريقية يف جهودها   املقدم  
 إىل تقدمي الدعم للعمليات والسياسات الوطنية اليت تعزز النظم السياسية الشاملة ديد،التح
لعمليات االنتخابية املوثوقة والشفافة اليت تكفل التمثيل العـادل         لشاركة؛ و املالقائمة على   و

 ألوجه عدم املـساواة االقتـصادية       ىلمؤسسات اليت تتصد  للألقليات يف اهليئات التمثيلية؛ و    
  .أيضاً وسيلة ملنع نشوب الرتاعات القائمة على التظلمباعتبار ذلك سية والسيا
وأدعو منظومة األمم املتحدة واالحتاد األفريقي واجلماعـات االقتـصادية اإلقليميـة               - ٩٨
أفريقيا واجملتمع الدويل إىل النظـر جمـدداً يف كيفيـة وضـع اسـتراتيجيات فعالـة مـن أجـل                      يف

سـيما يف الـدول اخلارجـة مـن الرتاعـات            مة عرب الوطنية، وال   التصدي لتحدي اجلرمية املنظ   
مبــدأ تقاســم املــسؤولية بــني بلــدان املــرور العــابر  وأو الــدول اهلــشة األوضــاع، مبــا يتــسق  

  .والبلدان املستقبلة
سيما املنظمات الشعبية الدينية واحملليـة،       وإنين أشجع اجملتمع املدين يف أفريقيا، وال        - ٩٩

 بنـاء هويــة وطنيــة مــشتركة،  دف إىل هتــلتربيــة املدنيــةلاسـتراتيجيات  وضــع وعلـى اقتــراح  
وتالحم اجتماعي، وأشكال العنفية للحوار بني الطوائف وتسوية الرتاعـات، وتعزيـز قـيم            

  .التعايش التعاوين والسلمي
  


