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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/67/L.61( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

  إعالن سياسي بشأن احلل السلمي للرتاعات يف أفريقيا  - ٦٧/٢٥٩
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 وإىل مجيع قرارات اجلمعيـة      ل الثامن من ميثاق األمم املتحدة      إىل أحكام الفص   إذ تشري   

املتعلقـة بالتعـاون بـني     الـيت أدىل ـا رئيـسه   والبيانـات  جملـس األمـن   وقـرارات  أن ذا الش العامة  

 ١٦ املـــؤرخ ٦٠/١األمـــم املتحـــدة واالحتـــاد األفريقـــي، وال ســـيما قـــرارات اجلمعيـــة العامـــة  

 ١٨ املــؤرخ ٦٥/٢٧٤  و٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٢٢ املــؤرخ ٦٣/١ و ٢٠٠٥ســبتمرب /أيلــول

 وقـــرارا ٢٠١٢يوليـــه / متـــوز٢٣ ني املـــؤرخ٦٦/٢٨٧  و٦٦/٢٨٦ و ٢٠١١أبريـــل /نيـــسان

املـؤرخ   ) ٢٠١٢ (٢٠٣٣ و ٢٠٠٨أبريـل  /نيسان ١٦املؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٠٩جملس األمن  

  ،٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٢

  : اإلعالن السياسي التايلتعتمد  
  

  إعالن سياسي بشأن احلل السلمي للرتاعات يف أفريقيا

 ٢٥ يف نيويــــورك يف ني اتمعـــــنياقب الــــدول األعــــضاء واملــــريحنــــن، ممثلـــــ  - ١  

، نعلن أن االجتماع الرفيـع املـستوى املتعلـق باحلـل الـسلمي للرتاعـات يف                 ٢٠١٣أبريل  /نيسان

جلهـود الـيت تبـذهلا أفريقيـا     ا مـن أجـل دعـم   أفريقيا يشكل فرصة ممتـازة لتعزيـز الـشراكة العامليـة        

  .ية املستدامةالتنمحتقيق سالم دائم و وإحاللعات اوقياداا حلل الرت

ب القــارة األفريقيــة وحكوماــا وقيــادة االحتــاد األفريقــي مبناســبة وونــئ شــع  - ٢  
ــوان          ــا حتــت عن  ــل ــيت حيتف ــة ال ــة الوحــدة األفريقي ــشاء منظم ــسنوية اخلمــسني إلن ــذكرى ال ال

 دعــاة القوميــة األفريقيــةونــشيد بــصفة خاصــة جبيــل . ’’ والنهــضة األفريقيــةالقوميــة األفريقيــة‘‘
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حكوماـا  وشـعوب أفريقيـا    ناضـلوا مـن أجـل وحـدة         نباء املؤسسني لالحتاد األفريقي الذي    واآل
  .ها والتعاون بينها وتعاضدهاوتضامن

ــذي        - ٣   ــارخيي ال ــدور الت ــة لل ــالغ التقــدير ملنظمــة الوحــدة األفريقي ونعــرب عــن ب
 القـيم   ب أفريقيا من نـري االسـتعمار والفـصل العنـصري وإلسـهامها            واضطلعت به يف حترير شع    

الــهدف املتمثــل يف اإلـاء التــام لالسـتعمار ووحـدة القــارة األفريقيـة، ونــشري إىل أن       حتقيـق  يف
هيئـة   الـذي ميثـل  فريقـي  األحتـاد  الالقادة األفريقيني استعرضوا أداء املنظمة وقـرروا حتويلـها إىل ا       

تعمــيم  ـدف   الـسياسي واالقتــصادي وصـنع القـرار   علـى صـعيد القــارة تعـىن بالتجـدد    جديـدة  
  .احلوكمة الرشيدة واملساءلةمراعاة 

ونـــشدد علـــى ضـــرورة مـــضاعفة اجلهـــود مـــن أجـــل حـــل مجيـــع الرتاعـــات     - ٤  
  .يف القارة األفريقية سلميا اليت مل حتل بعدواملنازعات 

ــي وإســهامه اإلجيــايب يف         - ٥   ــاد األفريق ــه االحت ــضطلع ب ــذي ي ــدور ال ونرحــب بال
ت والرتاعات سلميا يف أفريقيا، ونعـرب عـن دعمنـا ملبـادرات     اجلهود الرامية إىل تسوية املنازعا    

ــاد األفريقــي       ــا االحت  ــوم ــسالم الــيت يق ــظ ال ــاطة وحف ــهام املنظمــات    . الوس ــضا إس ــدر أي ونق
  .اإلقليمية دون

 فعـال شكل  ب العملوحنث اتمع الدويل، مبا فيه األمم املتحدة، على مواصلة            - ٦  
معاجلــة ، انتــ مترابط، ومهــا مــسألتان أساســيتانيف أفريقيــا األمــن والتنميــة معاجلــة مــسأليتعلــى 

 أن السالم واألمـن والتنميـة وحقـوق     تأكيد  كذلك ونعيد ،بالتعاون مع االحتاد األفريقي   شاملة  
  .مترابطة ترابطا ال ينفصم أموراإلنسان 

الــدول بتــسوية منازعاــا بالوســائل الــسلمية وفقــا   أن تلتــزم ونؤكــد ضــرورة  - ٧  
ويف هذا السياق، حنـث مجيـع الـدول علـى التـصرف           . دس من ميثاق األمم املتحدة    للفصل السا 

وفقا إلعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعـاون بـني الـدول وفقـا مليثـاق                  
  .)١(املتحدة األمم

ــات ويف إدارة       - ٨   ــسلمية للمنازع ــسوية ال ــاطة يف الت ــز دور الوس ــدعو إىل تعزي ون
بالوسـاطة وفقــا   ت ومنــع نـشوا وحلــها، ونؤيـد اســتعانة مجيـع اجلهــات الفاعلـة املعنيــة    الرتاعـا 

  .يثاقاملللمقاصد واملبادئ املكرسة يف 

ــد و  - ٩   ــدكــذلك نعي ــة دون     تأكي ــن أجــل احليلول ــة م ــا للدبلوماســية الوقائي  دعمن
ــسلح أو    ــرتاع امل ــشوب ال ــن ن ــشاره،  احلــد م ــدول    ونكــررانت ــدرة ال ــز ق ــد ضــرورة تعزي ، تأكي

ــدرة   وال ــاســيما ق ــع الرتاعــات ويف إطــار     أفريقي ــة يف مجي ــى اســتخدام الدبلوماســية الوقائي ، عل
_______________ 

 .، املرفق)٢٥ -د  (٢٦٢٥القرار  )١(
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ونرحـب بإسـهام   . الـسالم  إحـالل استراتيجيات أوسع نطاقـا تـضعها أطـراف وطنيـة مـن أجـل        
األمم املتحــدة وســائر أعــضاء اتمــع بــ ويــباالحتــاد األفريقــي يف جهــود الوســاطة يف القــارة 

  .الالزم توفري الدعم التقين عن طريق دعم جهود الوساطة األفريقية مواصلةالدويل 

ونسلم بأن الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي وفقـا للفـصل الثـامن                - ١٠  
الـميثاق أمر ال غىن عنه وأا ال تزال تشكل أساسا متينـا ملواصـلة بـذل اجلهـود الراميـة إىل                   من

 ضـرورة العمـل مـع االحتـاد         ونعيد تأكيـد  .  وتنسيق تلك اجلهود   يا يف أفريق   سلميا لرتاعاتاحل  
ــي  ــاألفريقـ ــاء       ملـ ــة إىل بنـ ــا الراميـ ــرتاع يف جهودهـ ــن الـ ــة مـ ــة اخلارجـ ــدان األفريقيـ ساعدة البلـ

  .الوطنية القدرات

ونرحـــب بتكثيـــف التعـــاون والـــدعم املتبـــادل بـــني األمـــم املتحـــدة واالحتـــاد    - ١١  
  والتنــسيق بــني منظومــة األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي األفريقــي ونــدعو إىل توثيــق التعــاون

ــاوتعزيز ــاهم ذات الـــصلة   مهـ ــذكرات التفـ ــن مـ ــريه مـ ــاون وغـ ــاق التعـ ــا التفـ ــوع، وفقـ   باملوضـ
  .املنظمتني بني

لجهـود  ل اإلقليمية األمم املتحدة واالحتاد األفريقي واملنظمات دون      ونثين على   - ١٢  
ء الدوليني اآلخرين، من أجـل تقـدمي دعـم فعـال لبعثـات      اليت تبذهلا، جنبا إىل جنب مع الشركا   

  .حفظ السالم اليت تضطلع ا املنظمات اإلقليمية وفقا للفصل الثامن من امليثاق

فريـق   مبـا فيهـا   ونتعهد بدعم التفعيل الكامل ملنظومة السلم واألمن األفريقيـة،            - ١٣  
نتـهاء الـرتاع وصـندوق الـسالم والنظـام        احلكماء وإطار االحتاد األفريقي للتعمري والتنميـة بعـد ا         

  .القاري لإلنذار املبكر وتشغيل القوة االحتياطية األفريقية

ونشدد على ضـرورة اتبـاع ـج منـسق متـسق متكامـل لبنـاء الـسالم وحتقيـق               - ١٤  
املصاحلة بعـد انتـهاء الـرتاع ـدف إحـالل سـالم دائـم، ونقـر يف هـذا الـصدد بأمهيـة جلنـة بنـاء                  

الـتالحم والتنـسيق بـني    و سياسي وحشد مـوارد كافيـة   التزام ذلك يواكبفالة أن كالسالم يف   
اجلهــات الفاعلـــة املعنيـــة، ونقــر كـــذلك بـــضرورة أن تـــسدي اللجنــة املـــشورة بـــشأن وضـــع    

يتواءم مع األولويـات احملـددة       استراتيجيات متكاملة لبناء السالم واإلنعاش بعد انتهاء الرتاع مبا        
  .تيجيات من هذا القبيلاستراتقترح  وأن وطنيا

سـالم   إحـالل أهـداف بنـاء الـسالم وبنـاء الدولـة يـسهم يف               حتقيقونسلم بأن     - ١٥  
  . فيهاحتقيق التنمية املستدامةيف ويف أفريقيا دائم 

ميكـن  أمـران  التنميـة املـستدامة   حتقيـق  سـالم دائـم و    إحالل بأنونسلم كذلك     - ١٦  
 وتعزيــز محايــة النــاس ومتكينــهم الرتاعــات  ضوفــ جميــعلل شــاملة  سياســيةبتــسويات تعزيزمهــا

ــسني الظـــــروف االجتماعيـــــة       ــوء إىل القـــــضاء وتـــــوفري العمالـــــة وحتـــ دية االقتـــــصا واللجـــ
  .واملساءلة والشفافية
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 مفوضــية االحتــاد األفريقــي  ةونــثين علــى األمــني العــام لألمــم املتحــدة ورئيــس    - ١٧  
تعزيزهـا   متدة واالحتـاد األفريقـي الـيت        لتـرويج للـشراكة بـني األمـم املتحـ         للجهود اليت يبـذالا ل    

ومجيــع قــرارات اجلمعيــة ) ٢٠١٢ (٢٠٣٣ و) ٢٠٠٨ (١٨٠٩ قــراري جملــس األمــن مبوجــب
 املتعلقـة بالتعـاون بـني     والبيانـات الـيت أدىل ـا رئيـسه    جملـس األمـن   وقـرارات ذا الشأن  العامة  

 ٦٣/١ و ٦٠/١امــــة األمـــم املتحـــدة واالحتـــاد األفريقــــي، وال ســـيما قـــرارات اجلمعيـــة الع      
ضمان أن تـؤدي الترتيبـات اإلقليميـة دورهـا كـامال            ل،  ٦٦/٢٨٧  و ٦٦/٢٨٦ و   ٦٥/٢٧٤ و

  .يف إطار منظومة السلم واألمن

ــرة    - ١٨   ــشري إىل الفقـ ــام    ١٥٣ونـ ــاملي لعـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــة ملـ ــة اخلتاميـ ــن الوثيقـ  مـ
 بوصـف ذلـك     ،لس األمن فيها القادة عن اعتزامهم تأييد اإلصالح املبكر         عرب  اليت )٢(٢٠٠٥

عنصرا أساسيا يف اجلهود الشاملة املبذولـة إلصـالح األمـم املتحـدة، ـدف جعلـه أوسـع متثـيال              
ونــسلم بــأن أكثــر مــن . وأكثــر كفــاءة وشــفافية، مبــا يعــزز فعاليتــه ومــشروعيته وتنفيــذ قراراتــه 

يف هـذا الـسياق   ونقـر   الـيت ـم أفريقيـا   يف املائة من عمل جملس األمن ينصب على املسائل     ٧٠
فيمـا يتعلـق بتمثيلـها يف جملـس األمـن ونعـرب عـن تأييـدنا           أفريقيـا  الواقـع علـى   بالظلم التارخيي   

وحنيط علما أيضا باملوقف األفريقـي      . يف جملس األمن بعد إصالحه     هوتعزيزلزيادة متثيل أفريقيا    
  .املوحد على حنو ما ورد يف توافق آراء إيزولويين وإعالن سرت

ونؤكد ضرورة مواصلة اختاذ تدابري لتعزيـز مكتـب املستـشار اخلـاص لـشؤون            - ١٩  
أفريقيا بغرض متكينه من االضطالع بواليته بفعالية، مبا يشمل رصد التقـدم احملـرز فيمـا يتـصل                   

  .بتلبية االحتياجات اخلاصة ألفريقيا وتقدمي تقارير عنه

مكتـب املراقـب الـدائم      وونشجع مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقـي           - ٢٠  
التعـاون بـني     تعزيـز إلسـهام يف    لهـود   بذل اجل الحتاد األفريقي لدى األمم املتحدة على مواصلة        ل

يف ظـل تـشاور    ،اإلسراعاألمانة العامة لألمم املتحدة ومفوضية االحتاد األفريقي، ونؤكد أمهية        
املـشترك   ٢٠٠٦ لعـام   العـشر سـنوات   تنفيـذ برنـامج     يف    اآلخـرين،  وثيق مع الـشركاء الـدوليني     

، مــع التركيــز علـــى   قــي لبنــاء قــدرات االحتـــاد األفريقــي    بــني األمــم املتحــدة واالحتـــاد األفري   
  .واألمن السالم

ــة األخــرية، وهــو أداء      - ٢١   ــا ألدائهــا االقتــصادي يف اآلون  جــددونــثين علــى أفريقي
كــد بــصفة ونؤ. مفعمــة بالنـشاط  وسـوق  كمركـز صــاعد  القــارة إزاء إمكانــات تطـور التفـاؤل  

بـشكل   صـمدت خاصة أن القارة األفريقية شهدت منوا غري مسبوق خالل العقد املاضي وأـا              
  . األزمة االقتصادية العامليةأمام مشهود

_______________ 

 .٦٠/١القرار  )٢(
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 يف اآلونــة شـهدناه الــذي  أنــه، علـى الــرغم مـن التحــسن الكـبري    ونعيـد تأكيـد    - ٢٢  

مـع   يتفـق فعـال، مبـا      علـى حنـو   يـة   االحتياجات اخلاصـة للقـارة األفريق      تلبية بعد تتماألخرية، مل   

القــيم واملبــادئ الــيت يــنص عليهــا إعــالن األمــم املتحــدة لأللفيــة الــذي اعتمــده رؤســاء الــدول    

وعلـى النحـو الـوارد يف الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة                )٣(٢٠٠٠سـبتمرب   /واحلكومات يف أيلول  

هـا دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف      ، من أجل حتقيق األهداف اإلمنائيـة املتفـق علي     ٢٠٠٥العاملي لعام   

 بــشدة التزامنــا  تأكيــد كــذلكونعيــد. اإلمنائيــة لأللفيــة، علــى أكمــل وجــه يف الوقــت املناســب 

 ٢٠١٥ يف سياق خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام           باملناقشات اجلارية بشأن أهداف التنمية املستدامة       

هـــداف ونـــشدد علـــى أن وضـــع هـــذه األهـــداف ينبغـــي أال يـــصرف اجلهـــود عـــن حتقيـــق األ  

  .لأللفية اإلمنائية

 للنـهوض  خطـة  تـشكل  )٤(الشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا     أن  ب ونقر  - ٢٣  

لقارة األفريقية، ونرحب مع التقدير بالتقدم الكبري الذي أحرزته البلـدان األفريقيـة يف              قتصاد ا با

ــاء بالتزاماــا، وال ســيما   ــق الوف ــة الزراعــة يف  عــن طري ــشامل لتنمي ــامج ال ــة   الربن ــا واآللي  أفريقي

 مـشاريع اهلياكـل األساسـية    لدعم االحتاد األفريقي  رؤساءاألفريقية الستعراض األقران ومبادرة   

اليت تقودها الـدول األعـضاء واملنظمـات اإلقليميـة دعمـا لربنـامج تطـوير اهلياكـل األساسـية يف                   

ونشدد أيـضا   . واالتصاالتاملبادرة األفريقية للعلوم البيولوجية وتكنولوجيا املعلومات       وأفريقيا  

أهــداف  هــدفا مــنالــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا   إعمــال أن يكــونعلــى ضــرورة 

ــا بعــد عــام    ــة املــستدامة مل ــق مــن أجــل  ٢٠١٥التنمي ــد    حتقي ــة املــستدامني وتوطي النمــو والتنمي

واة الدميقراطيـــة وحقـــوق اإلنـــسان واحلوكمـــة الرشـــيدة واإلدارة االقتـــصادية الـــسليمة واملـــسا 

  .اجلنسني بني

االلتزامـات املتفـق    ب وللوفـاء من االهتمـام ألفريقيـا       مزيدونسلم بضرورة إيالء      - ٢٤  

عليها سابقا فيما يتعلق باحتياجاا اإلمنائية اليت جرى التعهد ا يف مؤمترات القمـة واملـؤمترات                

االلتزامـات ال يــزال   بتلـك  الوفــاء أن التقـدم يف  ونالحـظ الرئيـسية الـيت عقـدا األمــم املتحـدة،     

دون الـمـستوى املطلـوب، ونـشدد يف هـذا الـصدد علـى أن دعـم اتمـع الـدويل للجهـود الــيت           

علـى  تضطلع ا أفريقيا يف جمال التنمية املستدامة يشكل أولوية رئيسية، ونؤكد ضرورة الوفـاء   

 يف إعـالن األمـم   االلتزامـات املتفـق عليهـا دوليـا، وال سـيما االلتزامـات الـواردة        بتلـك  حنـو تـام  

 )٥(الــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا ب املتعلــقاملتحــدة لأللفيــة وإعــالن األمــم املتحــدة  

_______________ 

 .٥٥/٢القرار  )٣(

)٤(  A/57/304املرفق ،.  

 .٥٧/٢قرار ال )٥(
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 وخطة تنفيذ نتائج مـؤمتر القمـة   )٦(املؤمتر الدويل لتمويل التنمية نموتوافق آراء مونتريي املنبثق     

  اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي        والوثيقـة  )٧()للتنفيـذ خطـة جوهانـسربغ     (العاملي للتنمية املستدامة    

  .)٨(احتياجات أفريقيا اإلمنائيةب املتعلق ٢٠٠٨واإلعالن السياسي لعام  ٢٠٠٥ لعام

 هــاونؤكــد أن القــضاء علــى الفقــر يــشكل أحــد أكــرب التحــديات الــيت تواجه    - ٢٥  

جلماعـات  ونالحـظ مـع التقـدير اجلهـود الـيت يبـذهلا االحتـاد األفريقـي وا                . القارة األفريقية اليـوم   

  .مفعمة بالنشاطاالقتصادية اإلقليمية يف جمال التكامل االقتصادي جلعل أفريقيا قارة 

لتحــديات املتمثلــة يف ل التــصديونــدعو إىل مواصــلة دعــم التــدابري الراميــة إىل   - ٢٦  

القضاء على الفقر واجلوع وإجياد فـرص الــعمل وحتقيـق التنميـة املـستدامة يف أفريقيـا، بوسـائل                    

ــديون وحتــسني فــرص   تــشمل خت اع اخلــاص إىل األســواق ودعــم القطــ  الوصــولفيــف عــبء ال

  .وتنمية املشاريع احلرة

خطة التنمية ملـا بعـد       يف سياق  أفريقيا دعمنا لتحويل اقتصادات     ونكرر تأكيد   - ٢٧  

 أولويـات الـشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا وثقتنـا القويـة                   على حنو جيسد   ٢٠١٥عام  

 مـن  أفريقيـا  بـأن تظـل   التزامنـا  نعيـد تأكيـد  ويف هـذا الـصدد،   .  ألفريقيـا  ق اإلقليميـة  بآلية التنـسي  

  .اليت تعىن ا اجلمعية العامةالعليا األولويات 

. ونلتـــزم بـــدعم عمليـــة توطيـــد الدميقراطيـــة واحلوكمـــة الرشـــيدة يف أفريقيـــا    - ٢٨  

 من أجـل حتـسني احلوكمـة    التقييم الذايت للقارة إجراءونرحب بالتقدم امللحوظ الذي أحرز يف  

  العاشـرة دخـول الـسنة   الـيت هـي بـصدد    اآللية األفريقيـة السـتعراض األقـران    عن طريقالرشيدة  

  الـيت تـضطلع ـا   عمليـة ال، ونشجع الدول األفريقية الـيت مل تنـضم حـىت اآلن إىل              من بدء عملها  

  .آللية على النظر يف القيام بذلكا

 الـــدول األعـــضاء  يوالـــوزراء وممثلـــ وحنـــن، رؤســـاء الـــدول واحلكومـــات      - ٢٩  

 التزامنـا بتلبيـة االحتياجـات اإلمنائيـة      تأكيـد ، باعتمادنا هذا اإلعـالن الـسياسي،   نعيد،  نيواملراقب

للقارة األفريقيـة ونكـرر تأكيـد إمياننـا مبـستقبل مزدهـر ألفريقيـا تكـرس فيـه علـى حنـو تـام قـيم                          

  .اإلنسانية األساسية لكرامة والسالما

_______________ 

ــة، مــونتريي، املكــسيك،    )٦( منــشورات  (٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢-١٨تقريــر املــؤمتر الــدويل لتمويــل التنمي
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7األمم املتحدة، رقم املبيع 

 ٢٦تقريـــــر مؤمتـــــــر القمــــــــة العاملـــــــي للتنميــــــة املــــستدامـــة، جوهانــــسبــرغ، جنـــــــوب أفريقيـــــــــا،   )٧(
، ) والتـصويب A.03.II.A.1منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع       (٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ٤ -أغسطس  /آب

 .، املرفق٢ الفصل األول، القرار

 .٦٣/١قرار ال )٨(
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لتهنئـــة إىل رئـــيس اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا الـــسابعة والـــستني       ونوجـــه ا  - ٣٠  

 مفوضــية االحتــاد األفريقــي ةعقــد هــذا االجتمــاع الرفيــع املــستوى وإىل رئيــس املبــادرة إىل علـى 

  . االجتماع الرفيع املستوى هذاه من دعم وإسهام قيمني إىلتقدم ملا

  ٧٤اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ أبريل/ نيسان٢٦

  


