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  ٢٠١٣يوليه / متوز٢٤يف  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/67/L.59/Rev.1( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

زاع ـتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير األمني العام عن أسباب النـ       - ٦٧/٢٩٣
  يف أفريقيا وحتقيق السالم الدائم والتنمية املستدامة فيها

  
  ،إن اجلمعية العامة  

 إىل تقريــر الفريــق العامــل املخــصص املفتــوح بــاب العــضوية املعــين بأســباب    إذ تــشري  
 املــؤرخ ٥٣/٩٢وقرارهــا  )١(الــرتاع يف أفريقيــا وحتقيــق الــسالم الــدائم والتنميــة املــستدامة فيهــا 

 ٦٠/٢٢٣  وقراراـــا الـــسنوية الالحقـــة، ومنـــها القـــرارات١٩٩٨ديـــسمرب /كـــانون األول ٧
ــ ــسمرب /ول كــانون األ٢٣ؤرخ امل ــؤرخ ٦١/٢٣٠  و٢٠٠٥دي ــسمرب / كــانون األول٢٢ امل دي

يوليــه / متـوز ٢٣ املــؤرخ ٦٣/٣٠٤  و٢٠٠٨سـبتمرب  / أيلــول١١ املـؤرخ  ٦٢/٢٧٥  و٢٠٠٦
يونيـه  / حزيـران  ١٣ املـؤرخ    ٦٥/٢٧٨  و ٢٠١٠فربايـر   / شباط ٨ املؤرخ   ٦٤/٢٥٢  و ٢٠٠٩
كـانون   ١٩املـؤرخ    ٦٢/١٧٩قراراـا   و ،٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٣ املؤرخ   ٦٦/٢٨٧  و ٢٠١١
ــسمرب /األول ــؤرخ ٦٣/٢٦٧  و٢٠٠٧ديـ ــارس /آذار ٣١ املـ ــؤرخ ٦٤/٢٥٨  و٢٠٠٩مـ  املـ
 املـؤرخ  ٦٦/٢٨٦ و ٢٠١١يونيـه  / حزيـران  ٢٢ املؤرخ   ٦٥/٢٨٤  و ٢٠١٠مارس  /آذار ١٦
 املـؤرخ   ٥٩/٢١٣ أجـل تنميـة أفريقيـا و       املتعلقة بالشراكة اجلديدة مـن     ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٣
 ٢٠٠٩ســـــبتمرب / أيلـــــول١٤ املـــــؤرخ ٦٣/٣١٠  و٢٠٠٤رب ديـــــسم/كـــــانون األول ٢٠

ــؤرخ ٦٥/٢٧٤ و ــل / نيــــسان١٨ املــ ــدة   ٢٠١١أبريــ ــم املتحــ ــاون بــــني األمــ ــة بالتعــ  املتعلقــ
  األفريقي، واالحتاد

املـؤرخ  ) ٢٠٠٨ (١٨٠٩ جملـس األمـن   اتيف هذا السياق، إىل قـرار    ،  وإذ تشري أيضا    
املـــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥  وريقيـــا املتعلـــق بالـــسالم واألمـــن يف أف٢٠٠٨أبريـــل / نيـــسان١٦
 ٢٠٠٨يونيـــه / حزيـــران١٩املـــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠  و٢٠٠٠أكتـــوبر /تـــشرين األول ٣١

_______________ 

  ).A/56/45( ٤٥الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم  )١(
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 تـشرين   ٥املـؤرخ   ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩  و ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠املؤرخ  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و
 املتعلقـة  ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول ١٦املؤرخ  ) ٢٠١٠ (١٩٦٠  و ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

 املتعلــق بــدور ٢٠٠١أغـسطس  / آب٣٠املــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٦٦ م واألمـن و بـاملرأة والــسال 
 ٢٠٠٥يوليـه   /متـوز  ٢٦املـؤرخ   ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ الس يف منع نشوب الرتاعـات املـسلحة و        

ــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و ــسطس / آب٤املـــــــ ــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٩٨  و٢٠٠٩أغـــــــ املـــــــ
 ةملتعلقـــ ا ٢٠١٢ســـبتمرب  / أيلـــول١٩املـــؤرخ  ) ٢٠١٢ (٢٠٦٨ و ٢٠١١يوليـــه  /متـــوز ١٢

 املتعلـــق ٢٠٠٥ســبتمرب  /أيلــول  ١٤املـــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٢٥ زاع املــسلح و ـباألطفــال والنــ  
) ٢٠٠٥ (١٦٣١  يف أفريقيـا، و    وخباصـة بتعزيز فعالية دور الـس يف منـع نـشوب الرتاعـات،             

ينـاير  / كـانون الثـاين    ١٢املؤرخ  ) ٢٠١٢ (٢٠٣٣  و ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين األول  ١٧املؤرخ  
التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف صــون   املــتعلقني ب٢٠١٢

  السالم واألمن الدوليني،

الــيت أعــاد  )٢(٢٠٠٥ إىل الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام وإذ تــشري كــذلك  

 ٦٠/٢٦٥قرارهــا إىل فيهــا قــادة العــامل تأكيــد التــزامهم بتلبيــة االحتياجــات اخلاصــة ألفريقيــا و 

  ،٢٠٠٦يونيه /حزيران ٣٠املؤرخ 

ــد    ــد تأكي ــة املعتمــد يف     وإذ تعي ــا اإلمنائي ــق باحتياجــات أفريقي ــسياسي املتعل  اإلعــالن ال

  ،)٣(٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢٢االجتماع الرفيع املستوى الذي عقد يف 

 إىل االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين باألهداف اإلمنائيـة            وإذ تشري   
وإذ تـسلم بـأن التنميـة والـسالم واألمـن وحقـوق اإلنـسان مـسائل                  ،)٤(أللفية ووثيقته اخلتاميـة   ل

  اآلخر، يعزز كل منهاوبشكل وثيق مترابطة 

يف ريــو دي إىل مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة الــذي عقــد   وإذ تــشري أيــضا   
 وإىل وثيقتـــه اخلتاميـــة ٢٠١٢ يونيـــه/ حزيـــران٢٢ إىل ٢٠ يف الفتـــرة مـــن ، الربازيـــل،جــانريو 
  ،)٥(”املستقبل الذي نصبو إليه“املعنونة 

ــشري كــذلك    ــا وإذ ت ــؤرخ ٦٦/٢٩٣ إىل قراره ــول١٧ امل ــذي ٢٠١٢ســبتمرب / أيل  ال
تنميـة أفريقيـا،    اليت جرى التعهد ا مـن أجـل      أنشأت مبوجبه آلية رصد الستعراض االلتزامات       

 التقريــر والــستني التاســعة الــدورة يفيــة العامــة إىل اجلمع  األمــني العــامأن يقــدموإذ تتطلــع إىل 
  ،األول من التقارير اليت سيقدمها كل سنتني ذا الشأن

_______________ 

  .٦٠/١القرار  )٢(

  .٦٣/١القرار  )٣(

  .٦٥/١القرار  )٤(

  .، املرفق٦٦/٢٨٨رار الق )٥(
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ــا   وإذ تؤكــد   ــا، مب ــسالم واألمــن يف أفريقي ــسؤولية عــن ال ــى    أن امل ــك القــدرة عل يف ذل

 الرتاعــات بالوســائل الــسلمية، تقــع بالدرجــة حــلزاعات وعلــى ـمعاجلــة األســباب اجلذريــة للنــ

ــة، و  األوىل ــدان األفريقي ــاتق البل ــى ع ــت نفــسه  إذ  عل ــسلم يف الوق ــضرورة ت ــدمب اتمــع  أن يق

 يف هـذا    ملنظمـة ، مـع مراعـاة املـسؤوليات املنوطـة با         يف هـذا اـال    الدعم   الدويل واألمم املتحدة  

  الصدد وفقا مليثاق األمم املتحدة،

مـات دون اإلقليميـة    بوجه خاص بأمهية تعزيز قدرة االحتـاد األفريقـي واملنظ  وإذ تسلم   

  زاع يف أفريقيا،ـعلى معاجلة أسباب الن

 أن األوضاع الالزمة لتحقيق تنمية مستدامة مل تتوطد بعـد يف مجيـع أحنـاء         وإذ تالحظ   

االجتاهات اإلجيابية حنو إحالل سالم دائم يف القـارة وإحـراز التقـدم يف               من رغمعلى ال  ،أفريقيا

واصلة تنمية القـدرات البـشرية واملؤسـسية    مل ورة ملحةه توجد نتيجة لذلك ضر هذا الشأن، وأن  

  زاع،ـيف أفريقيا، وبوجه خاص يف البلدان اخلارجة من الن

يف هذا السياق لوقوع االنقالبـات مـن جديـد يف بعـض البلـدان            عن القلق    وإذ تعرب   

  األفريقية وألثرها السليب يف توطيد السالم والتنمية،

الحتاد األفريقي واملنظمـات دون اإلقليميـة بـذهلا مـن      باجلهود اليت يواصل اوإذ ترحب   

ــام     ــانون والنظـ ــيادة القـ ــة وسـ ـــزاعات والنـــهوض حبقـــوق اإلنـــسان والدميقراطيـ أجـــل حـــل النـ

  الدستوري يف أفريقيا،

ملـسؤولني عـن جـرائم اإلبـادة        اإفالت  االلتزام بكفالـة عـدم الـسماح بـ        وإذ تعيد تأكيد      
رتكبـة ضـد اإلنـسانية أو عـن انتـهاكات القـانون اإلنـساين          اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم امل    

علـى النحـو   التحقيـق  كفالة ومن العقاب الدويل واالنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان    
، بسبل منها تقدمي مـرتكيب أي مـن   على مرتكبيها العقوبات وتوقيع يف هذه االنتهاكات  املالئم  

ــة   ــةاآلب باالســتعانةهــذه اجلــرائم إىل العدال ــة أو اآلليــا،ليــات الوطني ــة أو الدولي عنــد  ت اإلقليمي
هلـذا الغـرض، علـى تعزيـز نظمهـا          إذ تـشجع الـدول، حتقيقـا        وفقا للقـانون الـدويل، و     االقتضاء،  

  ومؤسساا القضائية الوطنية،

ــد    ــضا وإذ تعيـ ــدأيـ ــصادية    تأكيـ ــة االقتـ ــرامج التنميـ ــني بـ ــتالحم بـ ــز الـ ــرورة تعزيـ  ضـ
  طتها املتعلقة بالسالم واألمن،واالجتماعية يف أفريقيا وخ

 للتـــصديدعم دويل أمهيــة تعزيـــز املبــادرات الوطنيـــة واإلقليميــة بـــ    علـــى وإذ تــشدد   
ــ ــار ســلبية        امل ــه مــن آث ــع جوانب ــة جبمي ــى االســتغالل غــري املــشروع للمــوارد الطبيعي يترتــب عل
ة وانتـشارها،   السالم واألمن والتنميـة يف أفريقيـا، وإذ تـدين االجتـار غـري املـشروع باألسـلح                  يف

  اخلفيفة، سيما األسلحة الصغرية واألسلحة وال
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 بأن حتقيق السالم الدائم والتنميـة املـستدامة يف البلـدان الـيت متـر مبرحلـة نـزاع                 وإذ تقر   

ومرحلــة مــا بعــد انتــهاء النـــزاع يقتــضي مــن احلكومــات الوطنيــة والــشركاء الــدوليني مواصــلة  

ياجـات تلـك البلـدان والتـصدي للتحـديات الـيت       وضع ج منسقة مصممة خصيـصا لتلبيـة احت        

  تواجهها يف سياق بناء السالم،

 بوصفها آلية مكرسـة للقيـام، يف   يف هذا الصدد   أمهية جلنة بناء السالم      ذ تعيد تأكيد  وإ  

زاع ـ وبطريقة متكاملة، بتلبية االحتياجات اخلاصة للبلدان اخلارجـة مـن النـ           احلالية إطار واليتها 

ساعدة هـذه البلـدان علـى إرسـاء أسـس الـسالم             مبـ وإعـادة اإلدمـاج والـتعمري و      حتقيقا لالنتعاش   

 مبـدأ تـويل الـسلطات الوطنيـة زمـام األمـور            األولويـات الوطنيـة و     أخـذ والتنمية املـستدامة، مـع      

  ،االعتبار يف

تعزيـز  مـن جهـود ل  مكتـب األمـم املتحـدة لـدى االحتـاد األفريقـي       ا يبذله    مب وإذ ترحب   

 يف جمـاالت الـسالم واألمـن والـشؤون          وخباصـة املتحـدة واالحتـاد األفريقـي،       لشراكة بني األمم    ا

 الــسياسية واإلنــسانية، وإذ تعيــد تأكيــد ضــرورة كفالــة التنــسيق بــني كيانــات منظومــة األمــم    

ــذ   املت ــشاركة يف تنفي ــة امل ــامج حــدة املعني ــة   العــشر ســنوات ل برن ــدرات، وخباصــة اللجن ــاء الق بن

 مـن  فعاليتـها مم املتحدة لـدى االحتـاد األفريقـي، وكفالـة زيـادة           االقتصادية ألفريقيا ومكتب األ   

  التكلفة، حيث

عـن   عـن تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف تقريـره            بتقرير األمـني العـام     حتيط علما   - ١  

  ؛)٦( السالم الدائم والتنمية املستدامة فيهاوحتقيقأسباب الرتاع يف أفريقيا 

االحتـاد األفريقـي واملنظمـات     األفريقيـة و الذي أحرزته البلـدان بالتقدم   ترحب  - ٢  

، وصـنع الـسالم وحفـظ الـسالم وبنـاء الـسالم والتنميـة          منع نشوب الرتاعات     يفدون اإلقليمية   

ــدعو إىل  ــفوت ــي      اجل تكثي ــة واالحتــاد األفريق ــات الوطني ــني احلكوم ــسق ب ــاع ــج من هــود واتب

ــم املتحـــدة و  ــة األمـ ــة ومنظومـ ــواملنظمـــات دون اإلقليميـ ــةامل ءشركاالـ   تلـــكعنـــيني يف مواجهـ

 جعـل أفريقيـا منطقـة خاليـة مـن          املتمثل يف هلدف  ا يف حتقيق مزيد من التقدم     إلحرازالتحديات  

، وتسلم يف هذا الصدد بأمهية الدور الذي تؤديه منظمات اتمع املـدين، مبـا يف ذلـك      الرتاعات

  ؛النسائية املنظمات

فريقـي واملنظمـات دون اإلقليميـة     االحتاد األيواصلباجلهود اليت  أيضا  ترحب    - ٣  

من أجل تعزيز قدرا يف جمال حفظ السالم واضطالعها بدور قيادي يف عمليـات حفـظ                بذهلا  

الـــسالم يف القـــارة، وفقـــا للفـــصل الثـــامن مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة وبالتنـــسيق الوثيـــق          
_______________ 

)٦( A/67/205-S/2012/715 و Add.1.  
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اجلهود املتواصـلة   بوم واألمن التابع لالحتاد األفريقي،      املتحدة، من خالل جملس السال     األمم مع

أجل إنشاء نظام لإلنذار املبكر على نطاق القارة وتطوير القدرة على االستجابة، من قبيـل            من

  احلكماء؛  بطرق منها االستعانة بفريق،القوة االحتياطية األفريقية، وتعزيز قدرات الوساطة

ات دعم آليــات وعمليــأن تــ مبنظومــة األمــم املتحــدة والــدول األعــضاء  يــب  - ٤  

فريق احلكماء وإطار االحتـاد األفريقـي للـتعمري والتنميـة بعـد            االستعانة ب فيها   توطيد السالم، مبا  

، مبـا يف ذلـك مكوناتـه دون اإلقليميــة،     علـى نطـاق القـارة   إلنـذار املبكـر  انظـام  زاع وـانتـهاء النـ  

  وبدء تشغيل القوة االحتياطية األفريقية؛

بعـد انتـهاء الـرتاع،       دان اليت متر مبرحلة مـا     البلمساعدة   بالدول األعضاء    يب  - ٥  

هيئـات  دعـم   و  يف حتقيق انتقـال سـلس مـن مرحلـة اإلغاثـة إىل مرحلـة التنميـة                 بناء على طلبها،  

  فيها جلنة بناء السالم؛ األمم املتحدة املعنية، مبا

 مبنظومــة األمــم املتحــدة واتمــع الــدويل والــشركاء كافــة دعــم جهــود  يــب  - ٦  

  دماج السياسي واالجتماعي واالقتصادي؛تعزيز اإللفريقية البلدان األ

أمهيـــة يئـــة بيئـــة مؤاتيـــة للمـــصاحلة الوطنيـــة واالنتعـــاش االجتمـــاعي   تؤكـــد  - ٧  

  زاع؛ـواالقتصادي يف البلدان اخلارجة من الن

 األمم املتحدة واجلهات املاحنة إىل بذل مزيد من اجلهود من أجـل دعـم               تدعو  - ٨  

األفريقيـة علـى   البلـدان   قـدرة    بنـاء    مـن أجـل    علـى الـصعيد اإلقليمـي        ل بـذهلا  الـيت يواصـ   اجلهود  

  والتفاوض؛ الوساطة

ــ أن مبنظومــة األمــم املتحــدة والــدول األعــضاء   يــب  - ٩   دعم االحتــاد األفريقــي ت

د إلدماج التدريب على القانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق               ويبذله من جه   فيما

ركيز بوجه خاص على حقوق املرأة والطفل، إدماجا فعـاال يف تـدريب األفـراد         اإلنسان، مع الت  

املدنيني والعسكريني التابعني للوحدات االحتياطية الوطنيـة مـن النـاحيتني التنفيذيـة والتكتيكيـة         

م واألمـن التـابع    من الربوتوكـول املتعلـق بإنـشاء جملـس الـسال        ١٣تنص عليه املادة     على حنو ما  

  يقي؛لالحتاد األفر

 بـضرورة أن تركـز اجلهـود املبذولـة علـى الـصعيدين الـدويل واإلقليمـي         تـسلم   - ١٠  

ــاء       ــة املــستدامة فيهــا وبن ــا علــى حتقيــق التنمي ملنــع نــشوب الرتاعــات وتوطيــد الــسالم يف أفريقي

القدرات البشرية واملؤسسية للبلدان واملنظمـات األفريقيـة، وخباصـة يف اـاالت ذات األولويـة             

  ؛ةلى صعيد القاراحملددة ع
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 إىل توقيــع اإلعــالن املتعلـق بتعزيــز التعــاون بـني األمــم املتحــدة واالحتــاد   تـشري   - ١١  

 الـيت يواصـل بـذهلا     وإىل اجلهـود     )٧(٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦األفريقي يف أديس أبابا يف      

سـنوات  العـشر   اسـتعراض برنـامج   عـن مع التقدير تقرير األمني العـام    تالحظ  يف هذا الصدد، و   

تنفيـذ الربنـامج، وحتـث مجيـع اجلهـات         ب  التعجيل أمهية وتؤكد،  )٨(الحتاد األفريقي ابناء قدرات   ل

 تــام، علــى حنــو قــدرات جبميــع جوانبــهالبنــاء ل العــشر ســنواتبرنــامج املعنيــة علــى دعــم تنفيــذ 

 عـن  وخباصة بدء تشغيل القوة االحتياطية األفريقيـة، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا             

  التقدم احملرز يف هذا الصدد؛

 األمهية البالغـة التبـاع ـج إقليمـي يف منـع نـشوب الرتاعـات، وخباصـة                    تؤكد  - ١٢  

يتعلق باملسائل العابرة للحدود مثل اجلرمية املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة وبـرامج نـزع               فيما

ومنـع اسـتغالل املـوارد       مـاج وإعادة اإلد واإلعادة إىل الوطن وإعادة التوطني      السالح والتسريح   

ــشكل غــري مــشروع واالجتــار غــري       ــة ب ــسلع األساســية ذات القيمــة العالي ــة واالجتــار بال  الطبيعي

املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبـه، وتـشدد يف هـذا الـصدد علـى              

  املسائل؛ هلذهصدي يف التيؤديان دورا أساسيا  الحتاد األفريقي واملنظمات دون اإلقليميةاأن 

ال تــزال  ، مبــا يف ذلــك العنــف اجلنــسي، أن أعمــال العنــفتالحــظ مــع القلــق  - ١٣  

لرتاعات املـسلحة، وحتـث     املراحل النهائية ل  يف  حىت   تتصاعد واألطفال وقد  النساء ضد   ترتكب

علـى إحــراز مزيــد مــن التقــدم يف تنفيــذ الــسياسات واملبــادئ التوجيهيــة املتــصلة حبمايــة النــساء  

بطـرق   زاع يف أفريقيـا وبتقـدمي املـساعدة هلـم،       ـبعـد انتـهاء النـ      واألطفال يف حاالت الـرتاع ومـا      

 الـيت  قـرارات لا وتالحـظ  ،علـى حنـو أكثـر منهجيـة    عنـها  واإلبـالغ  حـاالت العنـف    رصـد  منـها 

 وتـشجع الكيانـات املـشاركة يف         يف هـذا الـصدد،     جملـس األمـن   اختـذها    اجلمعية العامـة و    اختذا

مبادرة األمم املتحدة ملكافحة العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة يف                

 اجلنــسي يف املمثلــة اخلاصـة لألمـني العــام املعنيـة بـالعنف    مـساعدة  منظومـة األمـم املتحــدة علـى    

  ؛ يف أفريقياوخصوصا يف تنفيذ واليتها، حاالت النـزاع

ــشها األطفــال يف حــاالت    أيــضا مــع القلــق  تالحــظ  - ١٤   ــيت يعي ــشديدة ال ــة ال  احملن

زاع يف أفريقيــا، وخباصــة ظــاهرة األطفــال اجلنــود واالنتــهاكات األخــرى املرتكبــة يف حــق    ـالنــ

الـة إدمـاج مـسأليت محايـة      وكفاعـات املـسلحة  األطفال، وتؤكد ضـرورة محايـة األطفـال يف الرت        

 الـرتاع املـسلح يف مجيـع عمليـات الـسالم، وتؤكـد أيـضا                يف حاالت  األطفال وحقوق األطفال  

زاع، مـع إيـالء االعتبـار الواجـب     ـ إسداء املشورة هلم وتأهيلهم وتعليمهم بعد انتهاء النـ  ضرورة
_______________ 

)٧( A/61/630املرفق ،.  

)٨( A/65/716-S/2011/54.  
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، وتــشجع اجلهــات املعنيــة يف لــصددلقــرارات اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن املتخــذة يف هــذا ا 

منظومــة األمــم املتحــدة علــى مــساعدة املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة باألطفــال والــرتاع    

  ؛ يف أفريقياوخصوصااملسلح يف تنفيذ واليتها، 

لبعـد االجتمـاعي االقتـصادي لبطالـة الـشباب وتـسهيل            ل التـصدي أمهية   تؤكد  - ١٥  
 التـصدي للتحـديات االجتماعيـة    مـن أجـل  مليات صـنع القـرار   لشباب يف عاشاركة النهوض مب 

  والسياسية واالقتصادية؛

الـسالم  حفـظ   ويف وحلها إىل تعزيز دور املرأة يف منع نشوب الرتاعات          تدعو  - ١٦  

املتخــذة يف هــذا الــصدد، جملــس األمــن ات قــرارمبــا يتفــق وزاع، ـبعــد انتــهاء النــوبنــاء الــسالم 

ــا ــراران   مب ــا الق ــن  )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥فيه ــسالم واألم ــاملرأة وال ــان ب ،  املتعلق

دعم عمل هيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني       يف هذا السياق ويب بالدول األعضاء    

ــرأة  ــني املــ ــرأة   (ومتكــ ــدة للمــ ــم املتحــ ــة األمــ ــشأا  )هيئــ ــيت أنــ ــب  الــ ــة مبوجــ ــة العامــ  اجلمعيــ

  ؛٢٠١٠يوليه / متوز٢ املؤرخ ٦٤/٢٨٩ هاقرار

لكفالة محايـة حقـوق املـرأة    بذهلا  االحتاد األفريقي يواصل باجلهود اليت  ترحب  - ١٧  

الربوتوكـول امللحـق   اعتماد زاع، وتشري يف هذا الصدد إىل    ـبعد انتهاء الن   يف حاالت الرتاع وما   

إىل و هوبـدء نفـاذ   بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان والـشعوب املتعلـق حبقـوق املـرأة يف أفريقيـا          

ن الرمســي املتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني يف أفريقيــا وسياســة االحتــاد األفريقــي املتعلقــة   اإلعــال

 اجلنـسانية   باملـسائل املتعلـق   وبروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنـوب األفريقـي         باملسائل اجلنسانية 

 ة يفوتؤكد أمهية تلك الـصكوك بالنـسبة جلميـع البلـدان األفريقيـة يف تعزيـز دور املـرأ         ،  والتنمية

املعنيـة  األمـم املتحـدة ومجيـع األطـراف         بقـوة   زاعات يف القارة، وحتـث      ـالسالم ومنع نشوب الن   

  الصدد؛ على مضاعفة جهودها ودعمها يف هذا

ــا   - ١٨   ــي   حتــيط علم ــاد األفريق ــة االحت ــا    حل باتفاقي ــا يف أفريقي ــشردين داخلي ــة امل ماي

ــا يف    ــدأ نفاذهــ ــيت بــ ــساعدم الــ ــانون األول٦ومــ ــسمرب / كــ ــاال  ٢٠١٢ديــ ــإعالن كمبــ  وبــ

ــق ــ املتعلـ ــد يف    بـ ــذي اعتمـ ــا الـ ــا يف أفريقيـ ــشردين داخليـ ــدين واملـ ــشرين ٢٣الالجئني والعائـ  تـ

  ؛٢٠٠٩أكتوبر /األول

 إىل صون مبـدأ محايـة الالجـئني يف أفريقيـا وإجيـاد حـل حملنـة الالجـئني،                     تدعو  - ١٩  

 العـودة الطوعيـة   فالـة وكبطرق منها دعم اجلهود اليت ترمي إىل معاجلة أسـباب تنقـل الالجـئني              

وإعادة إدماجهم، ويـب بـاتمع   على حنو حيفظ هلم كرامتهم     اآلمنة املستدامة هلؤالء السكان     

ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني ومؤسـسات            األعـضاء   الدويل، مبـا يف ذلـك الـدول         

لتلبيـة احتياجـات     عمليةواليته، أن يتخذ إجراءات      يف إطار املتحدة املعنية األخرى، كل      األمم
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الالجئني والعائدين واملشردين من احلماية واملساعدة وأن يساهم بسخاء يف املشاريع والـربامج              

الرامية إىل التخفيف من حمنتهم وتيسري احللول املستدامة لالجئني واملـشردين ودعـم اتمعـات               

  تأويهم؛  اليتاملستضعفةاحمللية 

 منـذ نـشأا يف  تسهم بشكل جمـد  عراض األقران اآللية األفريقية الست بأن تقر  - ٢٠  

  ؛حتسني احلوكمة ودعم التنمية االجتماعية واالقتصادية يف البلدان األفريقية

 باملبـادرات الـيت تقودهـا أفريقيـا لتعزيـز اإلدارة الـسياسية واالقتـصادية                ترحب  - ٢١  

اآلليــة و  واحلكــمامليثــاق األفريقــي بــشأن الدميقراطيــة واالنتخابــات     وإدارة الــشركات، مثــل 

 مـن البلـدان األفريقيـة يف هـذه          عـدد أكـرب   األفريقية الستعراض األقران، وتشجع على مشاركة       

ــدة والـــدول األعـــضاء    ــم املتحـ ــة األمـ ــة، ويـــب مبنظومـ ــساعدالعمليـ ــدانأن تـ ــة  البلـ  األفريقيـ

 أجـل   مـن تواصل بذله مـن جهـود    ما يف، بناء على طلبها،واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية  

 ومواصـلة مكافحـة اإلفـالت     تعزيز احلكم الرشيد  النهوض بالنظام الدستوري وسيادة القانون و     

  ؛ شفافة يشارك فيها اجلميعإجراء انتخابات حرة نزيهةيف ومن العقاب 

دور جلنة بناء السالم يف كفالة مراعاة تويل البلدان اخلارجـة مـن الـرتاع          ب تنوه - ٢٢  

ى الصعيد الوطين ووضع األولويات احملددة وطنيا يف صـميم اجلهـود      زمام عملية بناء السالم عل    

ــدان       ــرتاع يف البل ــد انتــهاء ال ــسالم بع ــة لبنــاء ال ــة واإلقليمي ــتعراض الدولي ، وتالحــظ  قيــد االس

  مـــع بورونـــدي ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطىللتعـــاوناخلطـــوات اهلامـــة الـــيت اختـــذا اللجنـــة 

 ومع غينيا وليربيا مـن   تراتيجيات متكاملة لبناء السالم    بيساو من خالل اس    - سرياليون وغينيا و

االلتــزام علــى  مواصــلة  وتــدعو إىل خــالل بيانــات االلتزامــات املتبادلــة بــشأن بنــاء الــسالم،      

والوفــاء بالتزامــات األطــراف كــل  االســتراتيجيات تلــك الــصعيدين اإلقليمــي والــدويل بتنفيــذ  

  ؛اآلخر جتاه

زالــت تعيــق حتقيــق الــسالم   للتحــديات الــيت مــايــة أمهيــة التــصدي بفعالتؤكــد  - ٢٣ 

واالستقرار والتنمية املستدامة يف القارة، وتشجع منظومة األمم املتحدة والدول األعـضاء علـى          

   التصدي هلذه التحديات بفعالية؛يفمساعدة البلدان األفريقية 

، زاعـ النـ البلدان األفريقية اخلارجة مـن  أن تساعد  مبنظومة األمم املتحدة   يب  - ٢٤ 

اء القـدرات الوطنيـة،     بنـ  مـا تبذلـه مـن جهـود مـن أجـل            يف   بناء علـى طلبـها حـسب االقتـضاء،        

وطنية إلصـالح قطـاع األمـن ونـزع سـالح املقـاتلني الـسابقني         استراتيجيات  وضع  بطرق منها   

ــا       ــشردين داخلي ــة للم ــودة اآلمن ــات الع ــوفري مقوم ــاجهم وت ــادة إدم ــسرحيهم وإع ولالجــئني  وت

 للـــشباب والنــساء، وتـــوفري اخلــدمات العامـــة   وخباصــة نـــشطة مــدرة للـــدخل،  أ يف والــشروع 

  ؛، وتدعو الدول األعضاء إىل القيام بذلكاألساسية
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ــة إىل     حتــث  - ٢٥   ــدابري الرامي ــم الت ــى مواصــلة دع ــصدي عل ــة  ل الت لتحــديات املتمثل

ــستدامة يف أفري        يف ــة امل ــق التنمي ــل وحتقي ــرص العم ــاد ف ــر واجلــوع وإجي ــى الفق ــضاء عل ــا،الق   قي

، حسب االقتضاء، ختفيف عبء الـديون وحتـسني فـرص الوصـول إىل األسـواق      بوسائل تشمل 

 باملـساعدة اإلمنائيـة     املتعلقـة  احلـرة والوفـاء بااللتزامـات        ومباشرة األعمال ودعم القطاع اخلاص    

ــا       ــل التكنولوجيـ ــنيب ونقـ ــر األجـ ــتثمار املباشـ ــدفقات االسـ ــادة تـ ــة وزيـ ــشروط  الرمسيـ ــا لـ  وفقـ

  ؛عليها متفق

ذل اجلهـود لتهيئـة بيئـات مؤاتيـة      البلدان األفريقية بـ  أن تواصل بضرورة  تسلم    - ٢٦  

 اتمـع الــدويل بــذل  أن يواصــلوضـرورة  لتنميــة املــستدامة ا لجلميــع دعمـ يـشمل ا منــو لتحقيـق  

عامــة  الزيــادة تــدفق مــوارد جديــدة وإضــافية لتمويــل التنميــة مــن مجيــع املــصادر،          لاجلهــود 

 ارجية، من أجل دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا البلـدان األفريقيـة             واخل منهاية  داخلوالاصة،  واخل منها

يف  بني البلدان األفريقيـة وشـركائها        املتخذة، وترحب مبختلف املبادرات املهمة      يف جمال التنمية  

  ؛الصدد يف هذا التنمية

 والـشركاء الثنـائيني ومتعـددي        والـدول األعـضاء    مبنظومة األمم املتحدة   يب - ٢٧  

ــشركاء اجلــدد  األ ــاء  طــراف وال ــل بالوف ــام التعجي ــةبالتزام ــذ وكفال ــواردة يف  ا تنفي ألحكــام ال

الـشراكة  تنفيـذ  و على حنـو تـام وعاجـل    )٣(اإلعالن السياسي املتعلق باحتياجات أفريقيا اإلمنائية   

  ؛)٩(يقيااجلديدة من أجل تنمية أفر

، وحتـيط علمـا    ضرورة تعزيز التنمية االجتماعيـة واالقتـصادية يف القـارة       دتؤك - ٢٨ 

اإلعالن املتعلق بالعمالة وختفيف وطأة الفقـر يف أفريقيـا الـذي اعتمـده االحتـاد                يف هذا السياق ب   

توصــيات الفريــق التــوجيهي املعــين باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف   ب و٢٠٠٤األفريقــي يف عــام 

 واليت تشمل جماالت بالغة األمهيـة مثـل   ٢٠٠٨يوليه  /ا االحتاد األفريقي يف متوز    أفريقيا اليت أقره  

 األساســـية وتـــسهيل التجـــارة ونظـــم واهلياكـــلالزراعـــة واألمـــن الغـــذائي والتعلـــيم والـــصحة  

  ؛ةالوطني ءاإلحصا

 مـن أجـل يئـة    احلكومات األفريقية علـى تعزيـز اهلياكـل والـسياسات         تشجع  - ٢٩  

 ،اجتـذاب االسـتثمار املباشـر األجـنيب     وميـع  النمـو االقتـصادي الـشامل للج   قلتحقيـ بيئة مؤاتيـة    

ــها   ــاخ بطــرق من ــة من ــه      ســتثمارلال يئ ــؤ ب ــشفافية واالســتقرار ميكــن التنب ــسم بال ــذ فيــ يت ه تنف

 التنميـــة االجتماعيـــة وعلـــى حتقيـــق التعاقـــدات بـــصورة ســـليمة وحتتـــرم فيـــه حقـــوق امللكيـــة،

ــة  ــة االجتماعي ــصادية والعدال ــة    واالقت ــة واملنظمــات اإلقليمي ــدول األعــضاء األفريقي ــب بال ، وي
_______________ 

)٩( A/57/304املرفق ،.  
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ودون اإلقليمية أن تساعد البلدان األفريقية املعنيـة، بنـاء علـى طلبـها، عـن طريـق تعزيـز قـدرا           

 هياكلها الوطنيـة إلدارة املـوارد الطبيعيـة واإليـرادات العامـة وحتـسينها، وتـدعو، يف                  وضععلى  

 دعـم هـذه العمليــة عـن طريـق تقــدمي املـساعدة املاليـة والتقنيــة       هـذا الـصدد، اتمـع الــدويل إىل   

املناسبة وعن طريـق جتديـد التزامـه ببـذل اجلهـود مـن أجـل مكافحـة االسـتغالل غـري املـشروع                        

  للقانون الدويل؛ للموارد الطبيعية لتلك البلدان، طبقا

م املتحــدة تعزيــز التعــاون واالتــصاالت بــني األمــ باملتعلقــة اتقــرارال إىل تــشري  - ٣٠  

 منظومــة التعــاون بــنيو  التنــسيقالترتيبــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، وتــشجع  واملنظمــات أو

قتـصادية اإلقليميـة يف جمـايل       األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة واجلماعـات اال          

تمع الدويل للبلدان األفريقية وألولويات مؤسسا؛واملنطقة ةارالقيف  االدعوة وحشد دعم ا  

  إجناز استعراض تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف تقريـر األمـني العـام لعـام        تالحظ  - ٣١  

 مقترحــات ، بالتــشاور مــع الــشركاء املعنــيني ،، وتطلــب إىل األمــني العــام أن يــضع )١٠(١٩٩٨

  تتعلق بالسياسة العامة بشأن املسائل احملددة يف تقريره؛

ــام حتــيط علمــا   - ٣٢   ــرار األمــني الع ــذ  بق ــصلة   تنفي ــة العامــة ذات ال ــرارات اجلمعي  ق

 أفريقيــا باعتبــاره مكتبــا اإلبقــاء علــى مكتــب املستــشار اخلــاص لــشؤون عــن طريــق باملوضــوع 

تعيني وكيل أمني عام جديد مستشارا خاصـا   يف األمانة العامة لألمم املتحدة و     مستقال  منفصال  

ذ التـدابري الالزمـة لـتمكني املكتـب     له لشؤون أفريقيا، وتطلب إىل األمني العـام أن يواصـل اختـا           

  رصد التقدم احملرز يف تلبيـة االحتياجـات اخلاصـة ألفريقيـا            يف ذلك من تنفيذ واليته بفعالية، مبا      

 واتبـاع ـج    األمـم املتحـدة ألفريقيـا     زيادة اتساق الـدعم الـيت تقدمـه        وأن يكفل ،  واإلبالغ عنه 

نفيـذ نتـائج مجيـع مـؤمترات القمـة واملـؤمترات       ، مبا يف ذلك مـا يتعلـق مبتابعـة ت   متكامل يف تقدميه  

  العاملية املتصلة بأفريقيا؛

 تــزال قائمــة  الــيت ال إىل األمــني العــام أن يواصــل رصــد التحــديات     تطلــب  - ٣٣  

السالم الدائم والتنمية املستدامة يف أفريقيـا ورصـد      حتقيقحتول دون    اليت   املستجدةوالتحديات  

 وتقـدمي تقـارير سـنوية عـن     عم الـذي تقدمـه   املتحـدة والـد    النهج الذي تأخذ بـه منظومـة األمـم        

  .العامة ذلك إىل اجلمعية

  ٩٢اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ يوليه/ متوز٢٤

  
_______________ 

)١٠( A/52/871-S/1998/318. 


