
A/70/176–S/2015/560 األمــم املتحـدة

 

  اجلمعية العامة
 جملس األمن

Distr.: General 

24 July 2015 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

040915    030915    15-11180 (A) 

*1511180*  

  جملس األمن    اجلمعية العامة
  السنة السبعون    السبعونالدورة 

      (ب) من جدول األعمال املؤقت* ٦٧البند 
الشراكات اجلديدة من أجـل تنميـة أفريقيـا: التقـدم احملـرز      

  الدولينييف التنفيذ والدعم 
    

  
  أسباب الرتاع يف أفريقيا وحتقيق السالم الدائم والتنمية املستدامة فيها    

  
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  

السـتعراض التقـدم احملـرز يف     ٦٩/٢٩١يقّدم هذا التقرير عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة       
تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير األمني العام بشأن أسـباب الـرتاع يف أفريقيـا وحتقيـق السـالم      

  .(A/52/871-S/1998/318)الدائم والتنمية املستدامة فيها 

ويقيم هذا التقرير تطورات السـالم واألمـن الرئيسـية يف أفريقيـا خـالل السـنة املاضـية          
ويلقي الضوء على الروابط املتنامية بني االستبعاد السياسي واالجتمـاعي واالقتصـادي والـرتاع    
العنيف. وتتطلب مواجهة هذا االجتـاه اتبـاع نهـج شـاملة متركـزة علـى النـاس يف العمـل علـى          

االقتصـادية، كمـا هـو موكَّـد يف برنـامج االحتـاد        -م واألمن والتنميـة االجتماعيـة   حتقيق السال
  وخطــة تنفيــذه العشــرية األوىل. ومتاشــيا مــع الواليــة الــيت حــددها قــرار   ٢٠٦٣األفريقــي لعــام 

  

  
  

  *  A/70/150.  
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واملتعلقــة بوضــع مقترحــات بسياســات تتعلــق بالتحــديات الناشــئة،   ٦٩/٢٩١اجلمعيــة العامــة 
أفريقيـا ذات احلكـم الرشـيد،    ”من أجـل:   ٢٠٦٣ج االحتاد األفريقي لعام ووفقا لطموح برنام

، يتنـــاول التقريـــر دور “والدميقراطيــة، واحتـــرام حقـــوق اإلنســان والعدالـــة وســـيادة القــانون   
 التقريــراملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف تعزيــز احلكــم الــدميقراطي يف أفريقيــا. وينتــهي   

بتوصيات لتعزيز القدرات املؤسسية للمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، ولتعزيـز تعاوـا مـع    
  األمم املتحدة وسائر الشركاء على تعزيز احلكم الدميقراطي يف أفريقيا.
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  مقدمة  - أوال   
، أجــرى  (S/PRST/1997/46)، وبنــاء علــى طلــب مــن جملــس األمــن      ١٩٩٨يف عــام   - ١

في حتلــيالً شــامالً ألســباب الــرتاع، والعمــل علــى حتقيــق ســالم دائــم وتنميــة مســتدامة يف     ســلَ
تــدابري معينــة ــدف إىل  (A/52/871-S/1998/318)يــل لأفريقيــا. واقتــرح التقريــر الــذي تــال التح 

  تقليص الرتاع، وإقامة سالم دائم وتعزيز التنمية املستدامة يف أفريقيا.

ــام   - ٢ ــا    ٢٠٠٩ويف عـ ــة إيلّ يف قرارهـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــر   ٦٣/٣٠٤، طلبـ ــدمي تقريـ تقـ
. وقـــد أصـــدرت تقريـــرا ١٩٩٨يســـتعرض حالـــة تنفيـــذ التوصـــيات الـــواردة يف تقريـــر عـــام   

ــدم، وحيــدد التحــديات املســتمرة       (A/65/152-S/2010/526)استعراضــياً  ــن تق ــا أحــرز م ــبني م ي
  والناشئة اليت تواجه أفريقيا، ويقدم توصيات ومقترحات لتجديد الشراكة مع أفريقيا.

يف ماً كـبرياً  أفريقيـا قـد أحـرزت تقـد    ”وقد أبرز التقرير االستعراضي أنه على حني أن   - ٣
فلـم تقـم كـل    إقامة حكم دميقراطي يشجع التعددية ويعزز دور الربملانات واتمع املـدين، ...  

ويعكـس االحتـاد األفريقـي    ). ٤١(املرجـع نفسـه، الفقـرة    “ البلدان فيهـا باعتنـاق تلـك املبـادئ    
قراطي كــذلك هــذه النظــرة يف برناجمــه للقــيم املشــتركة، الــذي يؤكــد علــى أمهيــة احلكــم الــدمي  

لتعزيــز العالقــات بــني احلكومــات والشــعوب علــى أســاس حقــوق اإلنســان، وســيادة القــانون، 
واملساءلة، والشفافية، واملشـاركة الشـعبية، واملسـاواة بـني اجلنسـني والتنميـة الشـاملة للجميـع.         
وعلــى ذلــك، يشــكل احلكــم الــدميقراطي إحــدى األوليــات الثمــاين لإلعــالن الرمســي الصــادر     

لــذكرى الســنوية اخلمســني إلنشــاء منظمــة الوحــدة األفريقيــة/االحتاد األفريقــي وأحــد  مبناســبة ا
  .٢٠٦٣الطموحات السبعة لربنامج االحتاد األفريقي لعام 

ــي،         - ٤ ــاد األفريقـ ــع االحتـ ــاور مـ ــر بالتشـ ــذا التقريـ ــد هـ ــا، أُعـ ــذكور آنفـ ــياق املـ ويف السـ
من خالل فرق العمـل املشـتركة بـني    واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، ومنظومة األمم املتحدة 

اإلدارات املعنية بالشؤون األفريقية، ومكتب املستشار اخلاص املعين بأفريقيـا. وبعـد املقدمـة يف    
يقدم الفرع الثـاين معلومـات مسـتكملة بشـأن آخـر التطـورات املتعلقـة بالسـالم          ،الفرع األول

بـادرات الرئيسـية الـيت اختـذا منظومـة      واألمن يف أفريقيا. ويقيم الفـرع الثالـث اإلجـراءات وامل   
لتنفيذ التوصيات الـواردة   ٢٠١٥حىت حزيران/يونيه  ٢٠١٤األمم املتحدة بدءاً من متوز/يوليه 

يف التقريــر االستعراضــي. ويتنــاول الفــرع الرابــع املواضــيعي دور املنظمــات اإلقليميــة ودون        
ا، يتضــــمن الفــــرع اخلــــامس اإلقليميــــة يف ميــــدان احلكــــم الــــدميقراطي يف أفريقيــــا. وختامــــ 

  االستنتاجات والتوصيات اهلادفة إىل تعزيز الشراكة احليوية بني أفريقيا واألمم املتحدة.
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  استعراض أحداث السنة  - ثانيا   
ألفريقيــا ”أحــرزت أفريقيــا، منــذ تقريــري الســابق، تقــدما ملحوظــاً يف حتديــد رؤيتــها    - ٥

ويـديرها مواطنوهـا، ومتثـل قـوة ديناميـة يف السـاحة       متكاملة يعمها الرخـاء والسـالم، ويـدفعها    
ويف القمــة الرابعــة والعشــرين، املعقــودة يف أديــس أبابــا يف كــانون الثاين/ينــاير          .)١(“الدوليــة 
ــام    ٢٠١٥ ــامج ع ــي برن ــاد األفريق ــق     ٢٠٦٣، اعتمــد االحت ــامج اخلمســيين لتحقي بوصــفه الربن

 ٢٠١٥التحول من أجـل السـالم واألمـن والتنميـة. كمـا أعلنـت مجعيـة االحتـاد األفريقـي عـام           
  .“٢٠٦٣راا من أجل حتقيق برنامج أفريقيا لعام عام متكني املرأة وتنمية قد”

ويتوقـع أن تقــوم البلــدان األفريقيــة واجلماعـات االقتصــادية اإلقليميــة مبواءمــة خططهــا     - ٦
ــامج عــام    ــة مــع برن ــة العشــرية األوىل (  ٢٠٦٣اإلمنائي ــه التنفيذي ــيت٢٠٢٣-٢٠١٤وخطت  )، ال

املعقـودة يف جنـوب أفريقيـا يف حزيـران/     ن لالحتـاد األفريقـي،   اعتمدا القمة اخلامسة والعشرو
. كما يتوقع أن يواصل اتمع الدويل تعزيز دعمه ألفريقيا يف تنفيـذ برنـامج عـام    ٢٠١٥يونيه 

ــذي      ٢٠٦٣ ــامج ال ــة العشــرية األوىل. وأرحــب باالعتمــاد التــارخيي هلــذا الربن ــه التنفيذي وخطت
  يوافق الذكرى السنوية السبعني إلنشاء األمم املتحدة.

وقد أحرزت أفريقيا على العمـوم تقـدماً يف تعزيـز النمـو االقتصـادي، وحتسـني احلكـم          - ٧
وإدارة االنتخابات، ومنع الرتاعات وحلها، ومكافحة اإلرهاب والتطـرف العنيـف، والتصـدي    
لتفشي األمراض. وقد قام بدعم جهود البلدان األفريقية يف هذه اـاالت، املنظمـات اإلقليميـة    

ية األفريقية واتمع الدويل، مبـا فيـه األمـم املتحـدة. وجيـري تسـليط الضـوء علـى         ودون اإلقليم
 آخر التطورات االقتصادية الرئيسية يف تقريـري عـن الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا        

(A/70/175).  

و وتـونس ونيجرييـا،   دد من البلدان، منها توغات، حقق عوفيما يتعلق بإدارة االنتخاب  - ٨
وال تــزال هنــاك حتــديات فيمــا يتعلــق مبنــع وختفيــف    حتســينات يف إدارة العمليــات االنتخابيــة، 

والـذي ينـتج غالبـاً عـن عوامـل منـها عـدم الثقـة يف مصــداقية          العنـف ذي الصـلة باالنتخابـات،   
الفـائز  ”اركية احلقيقيـة، واألخـذ بنـهج    العملية االنتخابيـة وإدارة االنتخابـات، والسياسـة التشـ    

فيما يتعلـق باالنتخابـات، والـنظُم غـري الفعالـة إلدارة الرتاعـات. وبنـاء        “ حيصل على كل شيء
على طلب الدول األعضاء، قدمت األمم املتحدة الدبلوماسية الوقائية، أو الوسـاطة، أو الـدعم   

  ت يف الفترة قيد االستعراض.التقين لعدد من البلدان األفريقية اليت أجرت انتخابا

__________ 

ديباجة اإلعالن الرمسي للذكرى السنوية اخلمسـني إلنشـاء منظمـة الوحـدة األفريقيـة/االحتاد األفريقـي، الـذي          )١(  
 .٢٠١٣أيار/مايو  ٢٣وحكومات االحتاد األفريقي يف اعتمدته مجعية رؤساء دول 
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ويف بوركينــا فاســو، يتطــور الوضــع السياســي يف أعقــاب االحتجاجــات الشــعبية الــيت    - ٩
ــوبر      ــاوري يف تشــرين األول/أكت ــز كومب ــرئيس بلي ــت  ٢٠١٤أدت إىل اســتقالة ال ــد حقق . وق

ثــاق احلكومـة االنتقاليــة حتـت قيــادة الـرئيس ميشــيل كافانــدو تقـدما كــبرياً يف تنفيـذ عناصــر مي     
املرحلــة االنتقاليــة. وأصــدرت اللجنــة االنتخابيــة املســتقلة الوطنيــة اجلــدول الــزمين لالنتخابــات 
وأمتت مراجعة السجل االنتخايب. وملا كـان البلـد يسـتعد لالنتخابـات الرئاسـية والعامـة املقـرر        

 ، فسوف يواصل ممثلي اخلاص لغرب أفريقيا التعـاون ٢٠١٥إجراؤها يف تشرين األول/أكتوبر 
االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا، والفريـق الـدويل        اً مع االحتاد األفريقي، واجلماعـة تعاوناً وثيق

ملتابعة املرحلة االنتقالية يف بوركينا فاسو ودعمها، من أجل دعم التنفيذ الكامل مليثاق املرحلـة  
  االنتقالية وتنظيم انتخابات ذات مصداقية.

واحتجاجات عامة ضد قـرار الـرئيس نكـورونزيزا    ويف بوروندي، أدى انقالب فاشل   - ١٠
السعي إىل والية رئاسية ثالثـة مـثرية للجـدل إىل حـدوث عنـف انتخـايب وتـدفق مـا يزيـد علـى           

الجئ على البلدان ااورة. ويف غمرة توترات مشـتدة جلـأ عـدد مـن كبـار ممثلـي        ١٤٥ ٠٠٠
ــيهم     ــدي،  احلكومــة واملعارضــة واتمــع املــدين إىل املنفــى، مبــن ف ــرئيس بورون النائــب األول ل

ونائب رئيس احملكمـة الدسـتورية ونائـب رئـيس اللجنـة االنتخابيـة املسـتقلة الوطنيـة. ويف ظـل          
العنـف اجلـاري وتــدهور حالـة حقــوق اإلنسـان، دعـت مجاعــة شـرق أفريقيــا، واملـؤمتر الــدويل        

ائر األطـراف املعنيـة إىل   املعين مبنطقة البحريات الكربى، واالحتاد األفريقي، واألمم املتحدة وسـ 
يل االنتخابات الرئاسية والتشريعية واحملليـة إلتاحـة الظـروف املواتيـة لعقـد انتخابـات حـرة        جتأ

جــرت االنتخابــات الربملانيــة يف وســلمية وذات مصــداقية. وعلــى الــرغم مــن هــذه الــدعوات،   
ممثلــي وســط عنــف انتخــايب ومقاطعــة مــن جانــب املعارضــة. وقــد تعــاون    حزيران/يونيــه  ٢٩

اخلـاص ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة ملراقبـة االنتخابــات يف بورونــدي ومبعــوثي اخلــاص وممثــل   
منطقة البحريات الكربى وأفريقيا الوسـطى تعاونـاً وثيقـاً مـع االحتـاد األفريقـي، ومجاعـة شـرق         

رات أفريقيا، واملؤمتر الدويل املعين مبنطقـة الـبحريات الكـربى وسـائر الشـركاء لـرتع فتيـل التـوت        
ودعــم إجــراء عمليــة حــوار وطــين إلجيــاد حــل سياســي لألزمــة واملعاونــة يف يئــة بيئــة مواتيــة    

  النتخابات سلمية وذات مصداقية وشاملة للجميع.

ــة الدســتور االحتــادي املؤقــت واالســتعدادات       - ١١ ــزال مراجع ويف الصــومال كــذلك، ال ت
التشـريعات الـيت تـأذن بإنشـاء      ٢٠١٥حني أجيزت يف شـباط/فرباير   وعلىلالنتخابات تتلكأ. 

ني مفوضيها، فإن أمانة اللجنـة مل يـتم بعـد    يمتوز/يوليه تع ٦جلنة انتخابية مستقلة وطنية ومت يف 
إنشاؤها بالكامل. ويف الوقت نفسـه، أحـرزت الصـومال تقـدماً يف بنـاء السـالم وبنـاء الدولـة،         

ونشـر السـلطات املدنيـة يف املنـاطق الـيت مت اسـتعادا حـديثا.         وتواصل تشكيل واليات متحدة
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وبدأ الزعماء على املستويني االحتادي واإلقليمي حـواراً منظمـا بشـأن عالقـام، واتفقـوا علـى       
خطــط إلدمـــاج املليشــيات اإلقليميـــة يف اجلــيش الـــوطين. ويف إطــار ميثـــاق االتفــاق اجلديـــد      

رفـــق التنميـــة والـــتعمري يف الصـــومال يف آذار/مـــارس للصـــومال، وافقـــت اللجنـــة التوجيهيـــة مل
مليون دوالر لربامج بناء السالم وبناء الدولة. وسوف يواصل ممثلـي   ١٠٠، على مبلغ ٢٠١٥

ــم األطــراف املعنيــة           ــدمي املســاعدة إىل الصــومال دع ــة األمــم املتحــدة لتق اخلــاص ورئــيس بعث
السياسية، واالسـتفتاء علـى الدسـتور    الصومالية لتكثيف ما تبذله من جهود الستكمال العملية 

، كمـا سـوف يواصـل مشـاركته يف تنسـيق      ٢٠١٦وتنظيم االنتخابات املقرر إجراؤها يف عـام  
  الدعم لتحقيق االستقرار للصومال وتعمريه.

تـزال   وأحرزت مايل تقدماً يف عمليتها للسالم واملصاحلة، وإن كانت احلالة األمنيـة ال   - ١٢
د بتقـويض  اهلجمات اإلرهابية، مبـا فيهـا اهلجمـات ضـد املـدنيني، ـد      هشة. فاستمرار العنف و

عمليــة الســالم. كمــا تزايــدت اهلجمــات علــى القــوات الدوليــة، مبــا فيهــا بعثــة األمــم املتحــدة    
املتكاملــة املتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار يف مــايل. ومت توقيــع اتفــاق الســالم واملصــاحلة يف  

حزيران/يونيـه. ويعمـل ممثلـي اخلـاص      ٢٠حركـات أزواد يف   يقيةمايل بني حكومة مايل وتنسـ 
يف مايل مع الشركاء لدعم تنفيذ االتفاق وتيسري احلوار السياسي واملصاحلة من خالل مسـاعيه  
احلميــدة املســتمرة. كمــا أن هنــاك جهــوداً تبــذل لتقويــة قــدرات البعثــة علــى محايــة املــدنيني،     

بسط سلطة الدولة يف مشايل مايل وتعزيـز التعـاون األمـين     وحتسني األمن، واملساعدة على إعادة
  اإلقليمي.

ويف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، قــام فريــق االتصــال الــدويل املعــين جبمهوريــة أفريقيــا      - ١٣
ــة الــيت كُللــت بتوقيــع اتفــاق لوقــف األعمــال       ــة الوســاطة الدولي الوســطى بإنشــاء ودعــم عملي

، ٢٠١٤. ويف أيلول/ســـبتمرب ٢٠١٤أغســـطس العدائيـــة وتشـــكيل حكومـــة جديـــدة يف آب/
قامت بعثة الـدعم الدوليـة بقيـادة أفريقيـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى بنقـل السـلطة إىل بعثـة           

  األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى.

ــانغي للمصــاحلة     - ١٤ ــام منتــدى ب ــزخم، ق ــاء علــى هــذا ال ــا   وبن ــة أفريقي ــة يف مجهوري الوطني
ــايو    ــد يف أيار/م ــذي عق ــاق اجلمهــوري للســالم واملصــاحلة    ٢٠١٥الوســطى ال ، باعتمــاد االتف

الوطنيــة والــتعمري. كمــا قامــت احلكومــة االنتقاليــة واجلماعــات املســلحة بتوقيــع اتفــاق بشــأن   
دمـاج. وسـوف   مبادئ نزع السـالح، والتسـريح، وإعـادة اإلدمـاج، واإلعـادة إىل الـوطن، واإل      

ن لوسط أفريقيا ومجهورية أفريقيا الوسطى دعـم اجلهـود املبذولـة لتنفيـذ     ايواصل ممثالي اخلاص
ــات رئاســية       ــة إىل عقــد اســتفتاء علــى الدســتور وإجــراء انتخاب ــانغي اهلادف ــدى ب توصــيات منت
وتشريعية ذات مصداقية. هـذا، ويف أعقـاب املـزاعم املتعلقـة بانتـهاكات جنسـية متورطـة فيهـا         
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قوات عسكرية أجنبية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، قمت بإيفاد فريق استعراضي مسـتقل مـن   
  اخلرباء الستعراض وتقييم تعاطي األمم املتحدة مع تلك املزاعم.

والعنــف اجلــاري علــى نطــاق واســع يف جنــوب الســودان يقــوض الســالم واالســتقرار     - ١٥
مــا يزيــد علــى مليــوين شــخص منــذ انــدالع والتنميــة االقتصــادية يف البلــد. فقــد جــرى تشــريد 

. وتتواصــل االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق اإلنســان،   ٢٠١٣األزمــة يف كــانون األول/ديســمرب  
يف ذلك جتنيد األطفال اجلنود، والعنف اجلنسي ضد املرأة. وقد قـدمت بعثـة األمـم املتحـدة      مبا

، وتواصـل البعثـة   ٢٠١٥مشرد حـىت متوز/يوليـه    ١٦٦ ٠٠٠يف جنوب السودان احلماية لنحو 
  تقدمي املأوى واملساعدة للمشردين داخليا.

وواصل مبعوثي اخلاص للسودان وجنوب السودان دعمه للجهود السلمية الـيت تبـذهلا     - ١٦
اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية (إيغاد) للوساطة من أجل حتقيق تسوية شـاملة للـرتاع يف   

ثلي اخلاص جلنوب السودان واملمثل السامي لالحتـاد األفريقـي   جنوب السودان، بالتعاون مع مم
املعين جبنـوب السـودان. وسـوف يواصـالن جهودمهـا مـع الشـركاء يف عمليـة الوسـاطة ودعـم           

م اجلـراح واملصـاحلة. ويف هـذا الصـدد، أرحـب      يـز العدالـة، واملسـاءلة، وأل   اجلهود الوطنيـة لتعز 
طفل واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز   جنوب السودان على اتفاقية حقوق البتصديق 

  ضد املرأة، اللتني تلزمان كل األطراف باحترام ودعم حقوق الطفل واملرأة.

 اًويف منطقة دارفور يف السـودان، ظـل تنفيـذ وثيقـة الدوحـة للسـالم يف دارفـور حمفوفـ          - ١٧
ملتفرقـة، واملواجهـات   بالتحديات النامجة عـن انتـهاكات حقـوق اإلنسـان، والتـوترات العرقيـة ا      

شــخص يف النصــف األول مــن عــام  ٨٣ ٠٠٠املســلحة الــيت أدت إىل تشــريد مــا ال يقــل عــن  
. وخالل املناقشات بشأن وضـع اسـتراتيجية خلـروج البعثـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي        ٢٠١٥

ملتحـدة  واألمم املتحدة يف دارفور يتعاون املمثل اخلاص املشترك بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم ا    
باإلنابة لدارفور ومبعـوثي اخلـاص للسـودان وجنـوب السـودان تعاونـاً وثيقـاً مـع فريـق االحتـاد           
األفريقــي رفيــع املســتوى املعــين بالتنفيــذ، بشــأن عمليــة الوســاطة. ويف واليــة جنــوب كردفــان   

، يواصـل مبعـوثي اخلـاص دعـم جهـود الفريـق املعـين بالتنفيـذ         يف السـودان  ووالية النيل األزرق
تحقيــق وقــف لألعمــال العدائيــة والتوصــل إىل اتفــاق بشــأن الترتيبــات األمنيــة والسياســية          ل

  وتوصيل املساعدات اإلنسانية إىل املستضعفني من السكان.

ويف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، تواصـل األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي واملـؤمتر           - ١٨
ماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي دعـم تنفيـذ إطـار        الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى واجل

السالم واألمن والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة واملنطقـة. غـري أن اسـتمرار عـدم الثقـة       
بني األطراف املوقعة لإلطار، وعدم التقدم يف حتييد القوات الدميقراطية لتحريـر روانـدا، وبـطء    
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الوطن قد قوضت فعالية اإلطـار. وجيـري حاليـا بـذل     آذار/مارس إىل  ٢٣ إعادة عناصر حركة
جهود لتعزيز اهلياكل اإلدارية لإلطار. وسوف يبقى مبعوثي اخلاص ملنطقـة الـبحريات الكـربى    

  على تواصل وثيق بفريق املبعوثني اخلاصني بشأن تنسيق الدعم الدويل هلذه العملية.

العنيــف ميــثالن خطــراً يتهــدد  ويف الفتــرة قيــد االســتعراض، ظــل اإلرهــاب والتطــرف     - ١٩
السالم واألمن يف القارة. فقد عانت تشاد وتونس والصومال وليبيـا ومصـر والنيجـر ونيجرييـا     
من اهلجمات اإلرهابية. ويف شرق أفريقيا، ارتكبت حركـة الشـباب هجمـات يف كينيـا، منـها      

طالبـاً   ١٤٠ى لقي فيـه مـا يزيـد علـ     ٢٠١٥اجلامعية يف نيسان/أبريل  غاريساهجوم على كلية 
حتفهم. ويف تونس، أدى اهلجوم اإلرهايب على فندق سياحي بالقرب من سوسة يف حزيـران/  

شخصــاً. ووقعــت يف مصــر عــدة هجمــات، منــها   ٣٠إىل مقتــل مــا يزيــد علــى  ٢٠١٥يونيــه 
  مقتل النائب العام املصري.القصف الذي أدى إىل 

ــا، أدى العنــف املســلح، واملــأزق السياســي    - ٢٠ ــد  ويف ليبي ، واإلفــالت مــن العقــاب، وتزاي
األنشــطة اإلجراميــة واإلرهابيــة إثــر ظهــور الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام (داعــش) إىل    
تفاقم سوء الوضع األمين ووضع حقوق اإلنسان واحلالة األمنية. ومـن اآلثـار الضـارة األخـرى     

لني اإلرهـابيني األجانـب. علمـا    هلذه األزمة استمرار انتشار األسلحة واالجتار ا، وتدفق املقـات 
بــأن ممثلــي اخلــاص لليبيــا هــو وفريــق االتصــال الــدويل املعــين بليبيــا، واالحتــاد األفريقــي وســائر   
الشركاء يواصلون دعمهم الكامل للجهود املبذولة إلاء املـأزق السياسـي، وتشـكيل حكومـة     

  وفاق وطين شاملة للجميع.

رام شـن هجمـات مميتـة علـى املـدنيني، وأعمـال       ويف نيجرييا، واصلت مجاعة بوكو حـ   - ٢١
التجنيــد القســري، واالختطــاف، واالنتــهاكات املمنهجــة ضــد النســاء واألطفــال، مبــا يف ذلــك 

د ت هجمـــات مجاعـــة بوكـــو حـــرام إىل تشـــااســـتخدام البنـــات كقنابـــل بشـــرية. كمـــا امتـــد
 الوضـــع األمـــين والكـــامريون والنيجـــر، موقعـــة أضـــراراً آلالف املـــدنيني األبريـــاء، ومـــؤثرة يف

وحقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف شىت أحناء املنطقة. ويف مواجهة ذلك، قامت بلـدان جلنـة   
حوض حبرية تشاد بإطالق قوة عمل مشتركة متعددة اجلنسيات تقوم بعمليات عسـكرية ضـد   
مجاعة بوكو حرام. وقد استعادت قوة العمـل هـذه أراض اسـتولت عليهـا مجاعـة بوكـو حـرام        

نقذت عدداً من النساء واألطفال املختطفني. وتعمل الـدول األعضـاء يف جلنـة حـوض حبـرية      وأ
بـنن مـع االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة وسـائر الشـركاء الـدوليني لتفعيـل القـوة            وتشاد هي 

تفعيال كامالً. ومع ترحيب األمم املتحدة بتلك اجلهود احليوية، فإـا تتعـاون يف الوقـت نفسـه     
لدان املعنية على التصدي ملزاعم االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنسـاين   مع الب

  الدويل يف أثناء بعض عمليات مكافحة التمرد.
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هذا، واألمم املتحـدة يف سـبيلها للقيـام بعمليـة تسـتهدف تعزيـز وجودهـا اإلنسـاين يف           - ٢٢
انعــدام األمــن، والتحــديات    األمــاكن املتضــررة مــن مجاعــة بوكــو حــرام. غــري أن اســتمرار       

ــة التواصــل، والفجــوات التم   ــل حتــديات كــربى  اللوجســتية، وعــدم إمكاني ــة، ال تــزال متث . ويلي
لوسط أفريقيـا وغـرب أفريقيـا ومنسـق أنشـطة األمـم املتحـدة         اخلاصان وسوف يواصال ممثالي

إقليميـة ملنـع   يف مواجهة التأثري اإلقليمي جلماعة بوكو حرام، دعم ما يبذل من جهـود وطنيـة و  
  توسع مجاعة بوكو حرام ومساعدة اتمعات املتضررة.

ووقعت نكسة كبرية يف الفترة قيد االستعراض متثلت يف تفشـي مـرض فـريوس إيبـوال       - ٢٣
ــى        ــد عل ــا يزي ــة وحصــد أرواح م ــاة بشــرية بالغ ــا أدى إىل معان ــا مم  ١١ ٠٠٠يف غــرب أفريقي

أدى املـرض إىل شـل قـدرات     -سـرياليون وغينيـا وليربيـا     -شخص. ففي أشد البلدان تضـررا  
االقتصــادية الــيت حتققــت  -وهــدد بضــياع املكاســب السياســية واالجتماعيــة  الرعايــة الصــحية 

بشق األنفس. وكان تأثريه حمسوساً على الصعيد العاملي، واعترب خطـرا يتهـدد السـالم واألمـن     
الدوليني. وقام عدد من األطراف الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك فريق االحتـاد  

قيـا، وبعثـة األمـم املتحـدة     األفريقي لتقدمي الدعم يف مواجهة تفشي فريوس إيبوال يف غرب أفري
ــم يف جمــاالت الصــحة وغــري الصــحة للبلــدان           ــوال، بتقــدمي دع للتصــدي العاجــل لفــريوس إيب
املتضررة لوقف انتشار املرض ومعاجلة مرضاه والوقاية منه. وسعياً إىل معاونة الـدول املتضـررة   

دويل املعـين بالتعـايف مـن    على التعايف تعافياً تامـاً مـن تـأثري املـرض، دعـوت إىل انعقـاد املـؤمتر الـ        
مبقــر األمــم املتحــدة يف نيويــورك ضــمانا الســتمرار املشــاركة  ٢٠١٥متوز/يوليــه  ١٠إيبـوال يف  

الدولية، وحلشد املوارد املالية وغري املالية الالزمة للجهـود املبذولـة لتحقيـق التعـايف علـى املـدى       
  الطويل يف البلدان املتضررة.

  
  بني السالم واألمن والتنمية تعزيز التركيز على العالقة    

ــا        - ٢٤ ــة أفريقي ــدة مــن أجــل تنمي ــري عــن الشــراكة اجلدي ــرز يف تقري ، (A/70/175)كمــا أُب
ــت    ــد االسـ ــرة قيـ ــو يف الفتـ ــاً للنمـ ــا أداء قويـ ــغ  ســـجلت أفريقيـ ــادي بلـ ــو اقتصـ ــدل منـ عراض، مبعـ

ريقيا مل يكن معظمه شامال للجميع ومل يـوفر فـرص عمـل كافيـة،     املائة. غري أن منو أف يف ٤,٦
ومل يــؤد إىل فـــرص لزيـــادة الـــدخل للغالبيـــة العظمــى للفقـــراء، وال ســـيما األقليـــات والنســـاء   
ــة، مــع احتمــاالت تقــويض التماســك       ــل اســتمر عــدم املســاواة، والفقــر، والبطال والشــباب. ب

ع، وإثارة الرتاعات العنيفة. ويؤكّد ذلك علـى  االجتماعي، وإضعاف العالقة بني الدولة واتم
احلاجة املتزايدة التباع نهج متكاملة للتعاطي مع العالقة بني السالم واألمـن وحقـوق اإلنسـان    

  والتنمية االقتصادية.
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ولقد أكدت على أمهية مثل ذلـك النـهج الشـمويل خـالل زيـاريت إىل القـرن األفريقـي          - ٢٥
ورئـيس جمموعـة البنـك اإلسـالمي للتنميـة يف تشـرين األول/        مع كل من رئيس البنـك الـدويل  

، وبصـحبة كبـار ممثلـي مفوضـية االحتـاد األفريقـي ومصـرف التنميـة األفريقـي،          ٢٠١٤أكتوبر 
وقد تعهـدنا بـدعم سياسـي    واالحتاد األورويب، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية (إيغاد). 

باليـني دوالر. فقـد تعهـد     ٨املنطقة، مبا يزيد إمجاليه على  مجاعي ومساعدة مالية كبرية لبلدان
ــدمي   ــدويل بتق ــك ال ــز النمــو       ١,٨البن ــها تعزي ــن األهــداف، من ــن أجــل عــدد م ــون دوالر م بلي

ــي        ــة األفريق ــى حــني تعهــد االحتــاد األورويب ومصــرف التنمي ــر، عل ــيص الفق االقتصــادي وتقل
بليـون   ١بليـون دوالر و   ١,٨دوالر، و  بليـون  ٣,٧وجمموعة البنك اإلسالمي للتنمية بتقـدمي  

  دوالر على التوايل، لدعم السالم واالستقرار والتنمية االقتصادية.

وإدراكاً للعالقة القوية بني السالم واألمن والتنمية، رحبـت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا       - ٢٦
ــامج االحتــاد األفريقــي لعــام   ٦٩/٢٩١ ــاره االســتراتيج٢٠٦٣، باعتمــاد برن ية الرئيســية ، باعتب

  .٢٠٦٣للقارة للتحول اهليكلي املستقبلي يف أفريقيا، وأكدت جمدداً على دعم برنامج عام 
  

  تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير االستعراضي  - ثالثا   
يسلط هذا الفرع الضوء على اإلجـراءات الـيت اختـذا مـؤخراً منظومـة األمـم املتحـدة          - ٢٧

 ٢٠١٠اردة يف التقريـــــر االستعراضــــــي لألمـــــــني العـــــام لعــــــام    لتنفيـــــذ التوصـــــيات الــــــو  
(A/65/152-S/2010/526).  

  
  التعاون املؤسسي  -ألف   

يف سياق آلية التنسيق اإلقليمية، قام الفريق العامـل الـتقين املشـترك بـني األمـم املتحـدة         - ٢٨
لشراكة جديـدة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي معنيـة        ”واالحتاد األفريقي، بإعداد إطار 

وقد اعتمدت هذه اخلطة من قبل قمة االحتاد األفريقـي اخلامسـة   “. خبطة تكامل وتنمية أفريقيا
، ومــن املتــوخى أن ختلــف هــذه اخلطــة الربنــامج العشــري  ٢٠١٥والعشــرين يف حزيران/يونيــه 

. علمـا بـأن هـذه اخلطـة مترسـخة      ٢٠١٦لالحتاد األفريقي لبناء القدرات الذي ينقضي يف عام 
. وهي تربز أولويـات أفريقيـا الـيت يطلـب مـن األمـم املتحـدة دعمهـا يف         ٢٠٦٣يف برنامج عام 
 العشـري . وبناء علـى النجاحـات الـيت حققهـا الربنـامج      ٢٠٢٧إىل عام  ٢٠١٧الفترة من عام 

استهله سـلَفي، سـوف تواصـل األمـم املتحـدة اسـتخدام نظـام اموعـات         لبناء القدرات الذي 
وسـائر   ٢٠٦٣التابع آللية التنسيق اإلقليمية لدعم أفريقيا على حنو أفضل يف تنفيذ برنامج عـام  

  من خالل سبل منها خطة تكامل وتنمية أفريقيا.أُطر التنمية العاملية، 
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وأحرز تقدم يف تنفيـذ اإلطـار املشـترك بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي لشـراكة            - ٢٩
معــززة يف جمــال الســالم واألمــن. وعقــد جملــس األمــن وجملــس الســالم واألمــن التــابع لالحتــاد    

، والـذي نـوقش فيـه،    ٢٠١٥ر/مـارس  األفريقي اجتماعهما االستشاري املشترك التاسـع يف آذا 
من بني ما نوقش، سبل تعزيـز التعـاون املشـترك يف منـع الرتاعـات وإدارة األزمـات يف أفريقيـا.        
وعلى صعيد العمل، أنشأ مكتب األمم املتحـدة لـدى االحتـاد األفريقـي وإدارة السـالم واألمـن       

ذ مواقــف مشــتركة بشــأن باالحتــاد األفريقــي أفرقــة مشــتركة إلجــراء استكشــاف لآلفــاق واختــا
ــدى االحتــاد األفريقــي وإدارة        ــب األمــم املتحــدة ل ــام مكت الرتاعــات القائمــة والناشــئة. كمــا ق
الشــؤون السياســية باالحتــاد األفريقــي بإعــداد خطــة عمــل مشــتركة لتعزيــز التعــاون بشــأن           

  االنتخابات والدستورانية والتحليل السياسي.
  

  السالممنع الرتاعات وإدارا وحفظ   -باء   
فيمـا يتعلــق حبفــظ الســالم، قامـت فرقــة العمــل املشــتركة بـني األمــم املتحــدة واالحتــاد      - ٣٠

بـإجراء متــرين للــتعلم مــن الــدروس   ٢٠١٤األفريقـي املعنيــة بالســالم واألمــن يف أيلول/ســبتمرب  
االنتقــال مــن عمليــات االحتــاد األفريقــي لــدعم الســالم إىل عمليــات    حــاالتبشــأن  املســتفادة

املتحدة حلفظ السالم، بناء على حاليت مجهورية أفريقيـا الوسـطى ومـايل. وقـد أبـرز هـذا        األمم
التمــرين احلاجــة إىل العمــل املشــترك والتعــاون الوثيــق بــني املنظمــتني طــوال مراحــل التخطــيط   

  لعملية السالم.

، قمــت بتعــيني فريــق مســتقل رفيــع املســتوى معــين ٢٠١٤ ويف تشــرين األول/أكتــوبر  - ٣١
ــ ــوء     بعمليـ ــم املتحـــدة للســـالم يف ضـ ــات األمـ ــة عمليـ ــامل حلالـ ــيم شـ ــراء تقيـ ات الســـالم إلجـ

وقد أسـهم االحتـاد األفريقـي يف هـذه العمليـة بنـاء علـى موقفـه األفريقـي          االحتياجات الناشئة. 
املشترك من عمليـات األمـم املتحـدة السـتعراض السـالم. ويف ضـوء مركزيـة أفريقيـا لعمليـات          

دعـا الفريـق إىل شـراكة اسـتراتيجية أقـوى بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد          األمم املتحدة للسـالم،  
  األفريقي مع تقسيم العمل بناء على املزايا النسبية.

وواصل مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي العمل على حنـو وثيـق مـع االحتـاد       - ٣٢
رة التدريبيـة الثانيـة للسـالم يف    األفريقي بشأن تفعيل القوة االحتياطية األفريقية. علما بأن الـدو 

أفريقيا، اليت هي األداة الرئيسية لتقييم االستعداد العمليايت للقـوة االحتياطيـة األفريقيـة وقـدرا     
ــة         ــة إقليمي ــوات احتياطي ــالث ق ــن ث ــع أن تعل ــن املتوق ــى االنتشــار الســريع، حتقــق تقــدماً وم عل

علنت بالفعـل القـوة االحتياطيـة لشـرق     . وقد أ٢٠١٥استعدادها للقيام بعمليات قبل اية عام 
  ها العمليايت.دأفريقيا استعدا
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وفيما يتعلق مبنع الرتاعـات وإدارـا، تعـاون برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومفوضـية           - ٣٣
ــوب       ــة للجن ــا واجلماعــة اإلمنائي ــدول غــرب أفريقي االحتــاد األفريقــي مــع اجلماعــة االقتصــادية ل

إقليميــة اعتمــدت إعــالين أكــرا وماســريو بشــأن إنشــاء بــىن     األفريقــي علــى تنظــيم مشــاورات 
أساســية وطنيــة للســالم. وأطلقــت منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو)  
ومفوضية االحتاد األفريقي شبكة الشـباب لثقافـة السـالم يف أفريقيـا، وذلـك يف كـانون األول/       

املمثل اخلاص لألمني العـام لألطفـال والـرتاع     . واشتركت اليونسكو أيضا، مع٢٠١٤ديسمرب 
  إلاء جتنيد األطفال اجلنود يف جنوب السودان.“ أطفال ال جنود”املسلح، يف محلة 

  
  بناء السالم والتعايف بعد انتهاء الرتاعات  -جيم   

نظراً لبقـاء بنـاء السـالم يف صـميم اجلهـود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة ملسـاعدة البلـدان              - ٣٤
اخلارجـة مــن نزاعــات يف أفريقيــا، شــاركت البلـدان األفريقيــة واملنظمــات اإلقليميــة بنشــاط يف   
اســتعراض هيكــل األمــم املتحــدة لبنــاء الســالم. وقــد كانــت مشــاركة أفريقيــا النشــطة يف هــذه 
العملية مهمة بوجه خاص، إذ إن مجيع الدول الست على جدول أعمال جلنة بناء السالم تقـع  

ــا، مث ــدمها       يف أفريقي ــيت يق ــوال ال ــن األم ــة األخــرى تســتفيد م ــدان األفريقي ــن البل ــد م  إن العدي
  صندوق بناء السالم.

كما اختذ االحتاد األفريقي موقفـاً أفريقيـاً بشـأن اسـتعراض هيكـل األمـم املتحـدة لبنـاء           - ٣٥
السالم الذي عرض على فريـق اخلـرباء االستشـاري، مـع تضـمينه توصـيات عمليـة لتعزيـز أداء         

أثري اهليكـل يف أفريقيـا. وأنتـوي اسـتخدام التقريـر ملواصـلة تعزيـز قـدرة األمـم املتحـدة علـى            وتـ 
مساعدة البلدان اخلارجـة مـن نزاعـات، مبـا فيهـا البلـدان األفريقيـة، علـى عـدم االرتكـاس مـرة            

  أخرى يف الرتاع.
  

  النمو االقتصادي املستمر والتنمية املستدامة  -دال   
ــة ملــا بعــد عــام   يقــي املشــترك وفقــا للموقــف األفر  - ٣٦ ــامج و ،٢٠١٥مــن خطــة التنمي برن
وخطة تنفيذه العشرية األوىل، مـا زالـت أفريقيـا يف العمليـة اجلاريـة لصـياغة خطـة         ٢٠٦٣ عام

وتؤكد الدول األفريقية باستمرار على ضـرورة ضـمان التكامـل    . )٢(٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
، مبـا يف ذلـك أهـداف    ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام  وخطة ٢٠٦٣وأوجه التآزر بني برنامج عام 

  التنمية املستدامة.

__________ 

  .)A/69/161( الشراكة اجلديدة من أجل أفريقيا انظر تقرير األمني العام عن  )٢(  
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يف الس االقتصادي واالجتمـاعي بشـأن    ٢٠١٥وقد قام اجلزء املتعلق بالتكامل لعام   - ٣٧
ــع   ”موضــوع  ــق للجمي ــوفري العمــل الالئ ــذي قامــت بتنظيمــه إدارة  “إجيــاد فــرص عمــل وت ، ال

ــة باألمانــ   ــا    الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي ة العامــة ومكتــب املستشــار اخلــاص املعــين بأفريقي
ومنظمة العمل الدولية، بتخصيص جلسة للتعـاطي مـع حتـدي البطالـة يف أفريقيـا والـيت أبـرزت        
ــى الصــعيدين         ــى الســالم واألمــن عل ــة الشــباب، وخباصــة تأثريهــا عل ــى بطال ــة عل ــار املترتب اآلث

علـى أمهيـة تطـوير الـبىن األساسـية والتصـنيع باعتبارمهـا         اجللسةاإلقليمي والدويل. كما أكدت 
  ركيزتني بالغيت األمهية للنمو االقتصادي وإجياد فرص عمل.

ونظــراً إىل التحــديات املتعلقــة باملنازعــات علــى األراضــي والــيت تــدفع إىل نزاعــات           - ٣٨
ة (موئـل األمـم   أساسها املوارد يف أفريقيـا، واصـل برنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـري       

املتحدة) دعمه للمبـادرة األفريقيـة املتعلقـة بسياسـة األراضـي، والـيت هـي برنـامج مشـترك بـني           
  االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي.

  
  حقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية  -هاء   

اإلنســان، كثفــت األمــم املتحــدة دعمهــا  نظــراً للتــرابط بــني الســالم واألمــن وحقــوق    - ٣٩
لتنميــة القــدرات يف جمــال حقــوق اإلنســان الــذي تقدمــه للحكومــات واملؤسســات األفريقيــة.    
فقــدمت مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان الــدعم يف جمــال أعمــال الســكرتارية للجنــة    

نيـة حبقـوق اإلنسـان يف    التحقيق الدولية املعنيـة جبمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وجلنـة التحقيـق املع      
إريتريا. كما قُدم دعم إىل مجهورية أفريقيا الوسطى حيث قامت السـلطات االنتقاليـة بإصـدار    

أنشــئت مبقتضــاها حمكمــة جنائيــة خاصــة لالنتــهاكات   ٢٠١٥حزيران/يونيــه  ٣تشــريعات يف 
إلنسـان  اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين. ويف بوروندي، واصلت مفوضية حقوق ا

وجوداً حلقوق اإلنسان حىت بعد انقضاء والية مكتـب األمـم املتحـدة يف بورونـدي يف كـانون      
  .٢٠١٥، وافتتحت مكتبها القطري يف كانون الثاين/يناير ٢٠١٤األول/ديسمرب 

ــا حــوايل      - ٤٠ ــق باملســائل اإلنســانية، تلقــت أفريقي ــة مــن إمجــايل   ٧٣,٥وفيمــا يتعل يف املائ
ــة مــن  ــوال املقدم ــب تنســيق الشــؤون       األم ــابع ملكت ــة الطــوارئ الت الصــندوق املركــزي ملواجه

. وكان الدافع الرئيسي هلذا االجتاه هو االحتياجات اإلنسـانية املتعلقـة   ٢٠١٤اإلنسانية يف عام 
باألزمــات يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وجنــوب الســودان، وتفشــي إيبــوال يف غــرب أفريقيــا  

ــات    ــل للعملي ــاض مســتوى التموي ــرن      واخنف ــة الق ــة الســاحل ومنطق ــدان مبنطق ــانية يف بل اإلنس
  األفريقي.
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  احلكم وسيادة القانون وإقامة العدل  -واو   
كمــا بينــت احلالــة يف كــل مــن بوركينــا فاســو وبورونــدي، فــإن التحــديات أمــام             - ٤١

 اإلصالحات الدستورية، واملتمثلة يف متديد الفترات الرئاسية، واالستبعاد السياسي والتـهميش، 
، ال تـزال  (A/68/220-S/2013/475) ٢٠١٣والعنف االنتخايب، والـيت ناقشـتها يف تقريـري لعـام     

قائمــة، مبــا يترتــب عليهــا مــن آثــار علــى الســالم واألمــن. ويف مواجهــة ذلــك، واصــلت األمــم  
 تعزيــز احلكــم الرشــيد، وســيادة القــانون،  املتحــدة دعــم اجلهــود الوطنيــة واإلقليميــة اهلادفــة إىل 

  وإقامة العدل.

ــاة االقتصــادية         - ٤٢ ــة مشــاركة الشــباب يف احلي ــالنظر إىل أمهي ــه ب ــال، فإن ــى ســبيل املث وعل
واالجتماعية والسياسـية للحكـم الرشـيد، ومنـع الرتاعـات وبنـاء السـالم، بـني منتـدى الشـباب           

ي طموحـات شـباب أفريقيـا للمشـاركة يف     التابع للمجلس االقتصادي واالجتماع ٢٠١٥لعام 
ا مـن تنفيـذ ورصـد خطـة التنميـة      عمليات احلكم اإلقليمي والوطين واحمللـي، وأن يكونـوا جـزء   

. وعلى الصعيد الـوطين، واصـل صـندوق األمـم املتحـدة للدميقراطيـة تعزيـز        ٢٠١٥بعد عام  ملا
م يف احلكـم الـدميقراطي   صوت مجاعات اتمع املدين، مبـا فيهـا النسـاء والشـباب، ومشـاركته     

يف أفريقيا. وعلى الصعيد العاملي، واصل مكتب املستشار اخلاص املعين بأفريقيـا، بالتعـاون مـع    
إدارة شؤون اإلعالم واللجنة االقتصادية ألفريقيا، القيام بأنشطة الدعوة دعمـاً لآلليـة األفريقيـة    

ــا       ــبوع أفريقيـ ــالل أسـ ــران، خـ ـــل األقـ ــن قـبـ ــتعراض مـ ــذي علالسـ ــرين األول/  الـ ــد يف تشـ قـ
  .٢٠١٤  أكتوبر

ــة       - ٤٣ ويف الصــومال، ويف إطــار الترتيــب اخلــاص مبركــز التنســيق العــاملي للشــرطة والعدال
واإلصالحيات يف جمال سـيادة القـانون يف حـاالت مـا بعـد انتـهاء الـرتاع وغريهـا مـن حـاالت           

الصـومال املشـترك    األزمات، قامت األمـم املتحـدة بـدعم السـلطات الوطنيـة يف إعـداد برنـامج       
لسـيادة القـانون، الـذي يهــدف إىل إقامـة مؤسسـات احتاديـة للشــرطة والعـدل موحـدة وقــادرة         
ومسؤولة وقائمة على احلقوق. ويف مايل قام الربنامج اإلمنـائي، وبعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة      

درة الدولـــة املتعــددة األبعــاد لتحقيـــق االســتقرار يف مـــايل، بــدعم اجلهـــود الوطنيــة لتعزيـــز قــ      
  واملؤسسات القضائية، مبا يف ذلك صياغة استراتيجية مخسية جديدة إلصالح قطاع العدالة.

  
  متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني يف ظل األمن والسالم  -زاي   

واصلت األمم املتحدة دعم جهود القارة للـدفع قـدما باخلطـة املتعلقـة بـاملرأة والسـالم         - ٤٤
األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة (هيئـة األمـم املتحـدة            واألمن. فقام كيان

للمرأة) بتقدمي دعم تقـين وبشـري ملكتـب املبعوثـة اخلاصـة املعنيـة بـاملرأة والسـالم واألمـن الـيت           
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عينها رئيس مفوضية االحتاد األفريقي، مبا يف ذلك املشـاركة يف تنظـيم االجتمـاع االستشـاري     
بشـأن الدراسـة العامليـة عـن تنفيـذ       ٢٠١٥يقي الذي عقد يف كـانون الثاين/ينـاير   األفر اإلقليمي

) قبل االسـتعراض الرفيـع املسـتوى لـس األمـن يف تشـرين       ٢٠٠٠( ١٣٢٥قرار جملس األمن 
  .٢٠١٥األول/أكتوبر 

وعلـى هـامش الـدورة التاسـعة واخلمســني للجنـة وضـع املـرأة املعقـودة يف آذار/مــارس           - ٤٥
املستشار اخلاص املعين بأفريقيا، بالتعاون مع إدارة شؤون اإلعـالم، وهيئـة    مكتب ، قام٢٠١٥

األمم املتحدة للمرأة، واالحتـاد األفريقـي، بتنظـيم اجتمـاعني رفيعـي املسـتوى حـول موضـوعي         
القيــادة الناشــئة لشــابات ”و “ إطــار نتــائج القــارة املعــين بــاملرأة والســالم واألمــن يف أفريقيــا  ”

وشارك يف االجتماعني عدد من الـوزراء األفارقـة املعنـيني    “. ٢٠٦٣قيا باجتاه عام وفتيات أفري
وممثلون للقطاع اخلـاص ومنظمـات اتمـع املـدين. وقـد      بالشؤون اجلنسانية واملرأة، وبرملانيون 

أبــرزوا بعــض أولويــات املــرأة والفتــاة األفريقيــة بشــأن األطــر الرئيســية املقبلــة اخلاصــة بالقــارة    
والعــامل. وجــرت مناقشــات أخــرى هلــذه املســائل يف االجتمــاع الســادس عشــر آلليــة التنســيق    

دعــم منظومــة األمــم ”، بشــأن موضــوع ٢٠١٥آذار/مــارس  ٢٩و  ٢٨اإلقليميــة، املعقــود يف 
متهيــدا لربنــامج  ٢٠١٥املتحــدة لعــام متكــني املــرأة والتنميــة اخلــاص باالحتــاد األفريقــي يف عــام   

  “.٢٠٦٣أفريقيا لعام 
  

  إصالح قطاع األمن، ونزع السالح، والتسريح وإعادة اإلدماج  -حاء   
األمــم املتحــدة حلفــظ   أصــبح إصــالح قطــاع األمــن عنصــراً أساســياً يف ســائر بعثــات     - ٤٦

السالم والبعثات السياسية اخلاصة يف أفريقيـا. ففـي الصـومال، علـى سـبيل املثـال، قامـت بعثـة         
األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل الصــومال بــدعم احلكومــة االحتاديــة يف إعــداد هيكــل أمــين  

ة األســـلحة وطـــين، وإجـــراء إصـــالح للخدمـــة املدنيـــة يف وزارة الـــدفاع، وإقامـــة نظـــام إلدار  
والذخرية، وتعزيز اإلدارة املالية لقطاع األمـن، وذلـك بالتعـاون مـع البنـك الـدويل. ويف مـايل،        
قامت بعثة األمم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف مـايل، بـدعم إعـداد          

مـم املتحـدة   آلية دولية لتنسيق إصالح قطاع األمن. ويف مجهورية أفريقيـا الوسـطى، قـدمت األ   
  مساعدة لعملية إعادة جتميع القوات املسلحة للبلد وإيوائها ومراجعة حساباا وفرزها.

كما قامت بعثة تقدمي املساعدة إىل الصومال بتيسري اجللسة االفتتاحيـة للفريـق العامـل      - ٤٧
ادي املعــين بــرتع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج الــيت ترأســها وزيــر األمــن الــوطين االحتــ    

الصومايل، إلعداد استراتيجية للربنـامج الـوطين ملعاملـة املقـاتلني املسـرحني والتعامـل معهـم. مث        
، نشــر أجهــزة لرصــد حقــوق اإلنســان يف مجيــع مراكــز   ٢٠١٥جــرى يف كــانون الثاين/ينــاير  

  تأهيل املقاتلني املسرحني، مما ميثل معلماً مهماً على طريق ضمان االمتثال للمعايري الدولية.
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  مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف  -طاء   
بسبب تزايد أنشطة وديدات اإلرهـابيني واملتطـرفني خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض،         - ٤٨

ــة ا    ــدول األفريقيـ ــع الـ ــاركتها مـ ــدة مشـ ــم املتحـ ــت األمـ ــة  عجلـ ــات اإلقليميـ ــاء واملنظمـ ألعضـ
ــا    ودون ــه يف إطـ ــاب ومكافحتـ ــع اإلرهـ ــدابري ملنـ ــاذ تـ ــة يف اختـ ــاإلقليميـ ــة ر اسـ تراتيجيتها العامليـ

  اإلرهاب.  ملكافحة

ــان/أبريل   - ٤٩ ــالف   ٢٠١٥ويف نيسـ ــة وحتـ ــة العامـ ــاركة مـــع رئـــيس اجلمعيـ ، قمـــت باملشـ
تعزيـز التسـامح واملصـاحلة:    ”احلضارات التابع لألمم املتحدة، بتنظيم مناقشة مواضـيعية بشـأن   

وهـي املناقشـة الـيت     ،“السـلمية والشـاملة للجميـع ومكافحـة التطـرف العنيـف      تعزيز اتمعات 
ضمت عدداً من كبار رجال الدين وغريهم من األطراف املعنية، ملناقشـة اسـتراتيجيات عمليـة    

وواصــلت فرقــة العمــل التابعــة لألمــم املتحــدة   ملكافحــة التعصــب املتنــامي والتطــرف العنيــف.  
ــة مبكافحــة اإلرهــاب، وكياناــا األعضــاء، فضــال عــن مركــز األمــم املتحــدة مل      كافحــة واملعني

دعم اجلهود األفريقية ملكافحة اإلرهاب والتصدي لألحـوال الـيت تـؤدي إىل انتشـار      ،اإلرهاب
التطرف العنيف، مبا يف ذلك مبادرة املساعدة املتكاملة ملكافحة اإلرهاب. هذا، مـع العلـم بـأن    
خطة العمل ملنع التطرف العنيف اليت سوف أعرضها على اجلمعية العامـة يف وقـت الحـق مـن     

ذا العـام، سـوف تتعـاطى مـع دوافــع التطـرف العنيـف، وتقتـرح توصـيات للـدول األعضــاء،          هـ 
  واألمم املتحدة وسائر املنظمات املتعددة األطراف.

ــة        - ٥٠ ــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة دعمــه للجهــود املبذول وواصــل مكت
شـــأن منـــع اإلرهـــاب لتشـــجيع تصـــديق وتنفيـــذ الصـــكوك القانونيـــة الدوليـــة التســـعة عشـــر ب 

، قام املكتب املعين باملخدرات واجلرميـة واملعهـد   ٢٠١٥ومكافحته يف أفريقيا. ويف آذار/مارس 
الدويل للعدالة وسيادة القانون بتدشني مشروع عـاملي لتعزيـز النظـام القـانوين ضـد التهديـدات       

 األجانـب يف جمـاالت   اإلرهابية الناشئة، ومساعدة الدول األعضاء يف جترمي املقاتلني اإلرهـابيني 
من قبيل جتنيد اإلرهابيني، والتحريض على اإلرهاب ومتويل اإلرهاب، ومـا إىل ذلـك. غـري أن    
استمرار عدم االتفاق على االتفاقية الشـاملة املقترحـة بشـأن اإلرهـاب الـدويل تعـوق مـا نبذلـه         

  من جهود يف هذا الصدد.
  

ه أفريقيا: دور املنظمات اإلقليميـة  التحديات املستمرة والناشئة اليت تواج  - رابعا   
  ودون اإلقليمية يف احلكم الدميقراطي يف أفريقيا

، يـربز هـذا الفـرع التحـديات املسـتمرة والناشـئة       ٦٩/٢٩١عمالً بقرار اجلمعية العامة   - ٥١
اليت تواجه أفريقيا، مع التركيز علـى دور املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة يف تعزيـز احلكـم       
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الـدميقراطي مـن خــالل دعـم املنظمـات اإلقليميــة ودون اإلقليميـة. كمـا حيــدد بقيـة التحــديات        
املنظمـات  يات بشـأن نـوع الـدعم املطلـوب مـن األمـم املتحـدة لزيـادة تعزيـز دور          ويقدم توصـ 

  اإلقليمية ودون اإلقليمية األفريقية يف الدفع قُدما باحلكم الدميقراطي يف القارة.

ــم         - ٥٢ ــن األهــداف األساســية لعمــل األم ــدميقراطي عنصــر أساســي وهــدف م ــاحلكم ال ف
بادئ واآلليات الـيت تـوفر األسـاس للتعـبري احلـر لألفـراد       املتحدة. فهو ميثل جمموعة من القيم وامل

يف ظل محايـة سـيادة القـانون، وهـو يف صـميم النـهوض بالكرامـة اإلنسـانية واحلريـة والرخـاء.           
وعلى حني أن طبيعة احلكم الدميقراطي قد ختتلف من سياق إىل آخـر، تبعـا للتـاريخ السياسـي     

  ه عاملية.بادئفته ومثُله اتمعية، فإن مللبلد، وثقا

، (A/68/220-S/2013/475) ٢٠١٣واالنتخابات الدورية، اليت نوقشت يف تقريـري لعـام     - ٥٣
هي مسة رئيسية من مسات احلكم الدميقراطي. ومـن اللبنـات األساسـية األخـرى يف بنيـان احلكـم       

اخلاضـعة للمسـاءلة، وحقـوق اإلنسـان، وسـيادة القـانون، وجمتمـع        الدميقراطي املؤسسات الفعالة 
إىل مزيـد مـن االسـتثمارات يف هـذه      ٢٠٦٣مدين مشارك ونابض باحليـاة. ويـدعو برنـامج عـام     

ــاس بوجــه خــاص،        ــى الن ــة املرتكــزة عل ــة للتنمي ــتمكني احليوي ــيت هــي مــن عوامــل ال اــاالت، ال
  وللتحول اهليكلي ألفريقيا بوجه عام.

  
  املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية واحلكم الدميقراطي يف أفريقيا  -ألف   

، ٢٠٠٢على مـدى العقـدين املاضـيني، وخباصـة منـذ ابتـداء االحتـاد األفريقـي يف عـام            - ٥٤
أحرزت أفريقيا تقدماً كبرياً يف تعزيز احلكم الـدميقراطي. فاملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة     

اد األفريقــي، مبــا يف ذلــك شــراكته اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا،   األفريقيــة، وخباصــة االحتــ
وبرامج اآلليـة األفريقيـة لالسـتعراض مـن قبـل األقـران، واجلماعـات االقتصـادية اإلقليميـة، قـد           
اعتمــدت وتنفــذ أطــراً معياريــة ومؤسســية خمتلفــة بشــأن الدميقراطيــة واحلكــم الرشــيد وحقــوق  

القانون التأسيسي لالحتاد األفريقـي يـربز تصـميماً علـى تـدعيم      اإلنسان وسيادة القانون. مث إن 
مبادئ احلكم الدميقراطي ومؤسسـاته وثقافتـه، كأسـاس ملنـع الرتاعـات والتصـدي هلـا، وتعزيـز         
التنمية املستدامة والشاملة للجميع. وقد أصبح امليثاق األفريقي بشأن الدميقراطية واالنتخابـات  

ــه يشــكل جــوهر ممارســة    واحلكــم ذا دور حمــوري يف تعزيــ  ز احلكــم الــدميقراطي، وال ســيما أن
االحتــاد األفريقــي واجلماعــات االقتصــادية اإلقليميــة فيمــا يتعلــق بإدانــة االنقالبــات العســكرية    
وســائر أشــكال التغــيري غــري الدســتوري للحكومــات، مبــا يف ذلــك رفــض تلــك الــنظم وتعليــق    

  دية اإلقليمية املعنية.عضويتها يف االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصا
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وجيــري حاليــاً تنظــيم معظــم جهــود أفريقيــا اإلقليميــة بشــأن احلكــم الــدميقراطي حتــت    - ٥٥
باعتبـــاره اإلطـــار السياســـي  ٢٠١٠رعايـــة هيكـــل احلكـــم األفريقـــي، الـــذي أنشـــئ يف عـــام   

. ٢٠١٢واملؤسسي الرئيسـي لتعزيـز احلكـم الـدميقراطي يف أفريقيـا والـذي بـدأ تنفيـذه يف عـام          
وقد قام هذا اهليكل بدور رئيسي يف تعزيز التعـاون والتـآزر بـني االحتـاد األفريقـي واجلماعـات       
االقتصادية اإلقليمية، واألمم املتحدة وسائر األطراف املعنية يف جماالت مخسة مترابطـة، وهـي:   
 الدميقراطيــة واالنتخابــات، وحقــوق اإلنســان والعدالــة االنتقاليــة، واحلكــم ومكافحــة الفســاد، 
والدســتورانية وســيادة القــانون، والشــؤون اإلنســانية. هــذا، ويشــجع هيكــل احلكــم األفريقــي   
املســاواة بــني اجلنســني، ومتكــني املــرأة والشــباب، ومشــاركة املــواطنني، ضــمن مســائل شــاملة   

  أخرى.

وأود أن أسلط الضوء على ثالثـة أمثلـة لتوضـيح الكيفيـة الـيت يعـزز ـا هيكـل احلكـم            - ٥٦
ــي ا ــة        األفريق ــال الدميقراطي ــه يف جم ــأوال، إن عمل ــي. ف ــى الصــعيد اإلقليم ــاون عل لتنســيق والتع

واحلوكمة السياسية واملؤسسية واالقتصادية يقوم بدفعه غالباً اآلليـة األفريقيـة لالسـتعراض مـن     
قبل األقران. خاصـة أن برنـامج العمـل الـوطين هلـذه اآلليـة يقـدم مـداخل مفيـدة لتنفيـذ هيكـل            

علــى الصــعيد الــوطين، وإن كــان نقــص املــوارد ال يــزال يقيــد بشــدة التنفيــذ    احلكــم األفريقــي
  الفعال لربامج عمل اآللية األفريقية لالستعراض من قبل األقران.

ثانيــا، يقــوم هيكــل احلكــم األفريقــي أيضــا بتعزيــز التعــاون يف جمــال الــدعم االنتخــايب،   - ٥٧
االحتـاد األفريقـي واجلماعـات االقتصـادية     ومراقبة االنتخابات ورصدها. ويف هذا السياق، قـام  

لتعزيــز احلــس املهــين وتوحيــد   اإلقليميــة بإعــداد كتيبــات إرشــادية ومــدونات لقواعــد الســلوك 
املعــايري واملنــهجيات إلدارة االنتخابــات. ومهــا يقومــان أيضــا علــى حنــو متزايــد بنشــر املــراقبني   

يف تعزيـز مصـداقية االنتخابـات     يسـهم ملراقبة االنتخابات اليت تنطوي على خمـاطر شـديدة، ممـا    
  القارة.  يف

ــدميقراطي         - ٥٨ ــني احلكــم ال ــة ب ــى العالق ــده عل ــي، بتأكي ــإن هيكــل احلكــم األفريق ــا، ف ثالث
والسالم واألمـن، يكمـل مـا يقـوم بـه هيكـل السـالم واألمـن األفريقـي. غـري أن هـذه الـروابط             

ــز علــى املســتوى العملــي، وخاصــة      ــد مــن التعزي بــني هيكــل احلكــم األفريقــي   حباجــة إىل املزي
وأجهـزة منــع الرتاعــات، التابعــة هليكـل الســالم واألمــن األفريقــي، مثـل جملــس الســالم واألمــن    

ــاء. مث إن املشـــرو   ــاد األفريقـــي وفريـــق احلكمـ ــابع لالحتـ ــام  التـ ــامج عـ  ٢٠٦٣ع الرئيســـي لربنـ
ــأن ــكا” بشـ ــدافع تإسـ ــام   املـ ــول عـ ــري لعـــام    “ ٢٠٢٠حبلـ ــوقش يف تقريـ ــذي نـ  ٢٠١٤الـ

)A/69/162-S/2014/542(       ــس ــا أن دعــم جمل ــذا الشــأن. كم ــدة للعمــل يف ه ــيح فرصــة واع ، يت
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ــه الرئاســي       ــه يف بيان ــرب عن ــذي ع ــادرة، ال ــذه املب ــن هل ــدم األســاس  (S/PRST/2014/27)األم ، يق
  اإلضافية ألجهزة االحتاد األفريقي هذه. للمساعدة

ــة بتنفيــذ ركــائز       - ٥٩ وعلــى الصــعيد دون اإلقليمــي، تقــوم اجلماعــات االقتصــادية اإلقليمي
هيكل احلكم األفريقـي. كمـا اعتمـدت هـذه اجلماعـات وتنفـذ سياسـاا اإلقليميـة اهلادفـة إىل          

ل، تقــوم مجاعــة شــرق أفريقيــا  تعزيــز احلكــم الــدميقراطي يف دوهلــا األعضــاء. فعلــى ســبيل املثــا 
بتنفيذ بروتوكوهلا بشأن احلكم الرشيد، وتقوم اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا بتنفيـذ    
بروتوكوهلـــا بشـــأن الدميقراطيـــة واحلكـــم الرشـــيد، وتقـــوم إيغـــاد بتنفيـــذ بروتوكوهلـــا بشـــأن   

فريقـي بتنفيـذ مبادئهـا    الدميقراطية واحلكم واالنتخابـات، وتقـوم اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األ     
  ومبادئها اإلرشادية اليت تنظم االنتخابات الدميقراطية.

للفتـرات   ونتيجة لذلك، يوجد لدى العديد من البلدان األفريقية دساتري تضـع حـدودا    - ٦٠
الرئاسية وقيـوداً علـى السـلطة غـري احملـدودة. كمـا شـهدت أفريقيـا زيـادة يف إجـراء انتخابـات            

تعددة األحزاب. وانضمت معظم البلدان األفريقية إىل خمتلـف الصـكوك   دورية حرة وعادلة وم
ــإجراء إصــالحات خمتلفــة إلنشــاء          ــاحلكم الــدميقراطي، وتقــوم ب ــة واإلقليميــة املتعلقــة ب الدولي

نتاجيـة  ة لتطوير القطاع اخلـاص لتعزيـز اإل  مؤسسات دميقراطية قوية. وتوجد بيئة متكينية متنامي
مات اليت تدرك بصورة متزايدة أمهية اتمـع املـدين والـيت رسـخت     والنمو. ويتزايد عدد احلكو

  أيضا تدابري لتعزيز مشاركة اتمع املدين يف السياسة واحلكم.
  

  التحديات املستمرة يف جمال تعزيز احلكم الدميقراطي يف أفريقيا  -باء   
على حني أن هذه اجلهود قـد أسـهمت يف تعزيـز احلكـم الـدميقراطي، فـال تـزال هنـاك           - ٦١

ــا فاســو وبورونــدي. وتشــمل هــذه التحــديات       حتــديات، كمــا أظهــرت األوضــاع يف بوركين
املسـتمرة أمـام احلكـم الـدميقراطي يف أفريقيــا االنتـهاكات املسـتمرة حلقـوق اإلنسـان، وضــعف         

ة بشـرعية الدولـة النامجـة عـن العجـز عـن تقـدمي اخلـدمات         مؤسسات الدولة، واألزمات املتعلقـ 
األساسية، وعسـكرة اتمعـات، بطـرق منـها عـودة االنقالبـات العسـكرية فضـال عـن أنشـطة           
املتمـردين واإلرهـابيني، وسـوء اإلدارة وتســييس التنـوع، واالسـتبعاد االجتمـاعي واالقتصــادي       

ليميـة ودون اإلقليميـة. وال يـزال يغلـب علـى      وعدم املساواة، وسوء تنسيق ومواءمة الـنهج اإلق 
املشهد السياسي يف غالبية البلدان نظم تقوم يف الواقع على حـزب واحـد، وـج يعطـي للفـائز      
يف االنتخابات كل شيء. وكما يتضح يف كل من بوركينا فاسـو ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى     

، فيواجهــون مقاومــة عامــة وبورونــدي، يأمــل شــاغلو املناصــب إطالــة مــدة بقــائهم يف الســلطة 
متزايــدة، ممــا يــؤدي يف الغالــب إىل تقــويض اجلهــود املبذولــة لتعزيــز احلكــم الــدميقراطي. مث إن  

  مشاركة املرأة يف العمليات السياسية هي مشاركة هامشية.
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وجيري يف هذا التقرير تنظيم هذه التحديات احلرجة يف سـت فئـات عامـة، هـي: منـع        - ٦٢
فيفه؛ حقوق اإلنسان ومحاية السـكان املستضـعفني؛ انعـدام األمـن املتزايـد      العنف االنتخايب وخت

وعسكرة اتمع؛ والقدرة احملدودة للسلطة القضـائية ومؤسسـات مكافحـة الفسـاد؛ العالقـات      
  املتوترة بني الدولة واتمع املدين؛ وحتدي التنسيق واملواءمة.

  
  منع العنف االنتخايب وختفيفه  -  ١  

 ابات الدورية، ال يزال هناك حتـد رغم مما حيرز من تقدم يف إجراء وإدارة االنتخعلى ال  - ٦٣
رئيسي يتمثل يف كيفية منع العنف ذي الصلة باالنتخابات وختفيفه، وال سـيما يف ضـوء النـهج    
الشائع القائم على حصول الفائز يف االنتخابات كل شيء. وتؤكد اخلربة املكتسبة علـى مـدار   

ن احتماالت منع هذا العنف وختفيفه تكون علـى أفضـل مـا ميكـن عنـدما جتمـع       العقد املاضي أ
املبذولة بني العناصر السياسية والتقنية وتعاجل األسباب اجلذرية للرتاعات، مـع اسـتمرار    اجلهود

هذه اجلهود على املدى الطويل والنظر إليها يف إطار استراتيجي أوسع يدعم القـدرات واألطـر   
  يقيا ويبين عليها.اإلقليمية يف أفر

ويف هذا الصدد، يستخدم االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليميـة علـى حنـو      - ٦٤
متزايد آلياا املؤسسية ملنع الرتاعـات ذات الصـلة باالنتخابـات وإدارة هـذه الرتاعـات وحلـها،       

خلاصــون، لــدعم ومــن هــذه اآلليــات شــبكة حكمــاء البلــدان األفريقيــة، واملبعوثــون واملمثلــون ا
وتكملة جهود جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقـي. وتـدعم األمـم املتحـدة املنظمـات      
اإلقليمية ودون اإلقليمية فيما تبذله من جهود يف هذا الصدد، وهي نفسـها تلجـأ إىل الوسـاطة    

قـد أثبـت   واملساعي احلميدة دعماً إلجـراء انتخابـات سـلمية. علمـا بـأن هـذا النـهج السياسـي         
جناحــه يف حــاالت منــها مــا حــدث مــؤخراً يف نيجرييــا، حيــث شــهد البلــد ألول مــرة انتقــال     

. غــري أن اإلنــذار ١٩٩٩الســلطة ســلمياً إىل املعارضــة منــذ االنتقــال إىل احلكــم املــدين يف عــام  
املبكر الفعال فيما خيص العنف االنتخايب والتـبكري بالتصـدي لـه، والقـدرة علـى ضـمان إجـراء        

  ات انتخابية خالية من العنف، ال تزال حمدودة.عملي
  

  حقوق اإلنسان ومحاية السكان املستضعفني  -  ٢  

وقَّع معظم البلدان األفريقية وصادقوا على جمموعة كبرية من صكوك حقوق اإلنسـان    - ٦٥
الدولية واإلقليمية، مبا فيها تلك املتعلقة حبقوق املرأة والطفل. كما أنشأت تـدابري ومؤسسـات   
لفرض تنفيذها ورصده. علماً بأن الوفـاء بااللتزامـات املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان مـرتبط ارتباطـا        

فكاك منه بتعزيز احلكم الدميقراطي، وللمنظمات اإلقليميـة دور رئيسـي يـتعني عليهـا القيـام       ال
  به يف هذا الصدد.
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الالمبـاالة، بنـاء علـى    وعلى سبيل املثال، اختذ االحتاد األفريقـي جـاً يقـوم علـى عـدم        - ٦٦
مسؤولية مجاعية حلماية املواطنني من الضرر اخلطري، مثل انتهاكات حقوق اإلنسـان، واإلبـادة   
اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية والتغيريات غري الدستورية للحكومة. غـري أنـه ال يـزال هنـاك     

يف أفريقيـا، وهـي حالـة    يف الواقع خماوف مشروعة بشأن احلالة الفعلية حلماية حقـوق اإلنسـان   
تبعث على االنزعاج بشكل خاص يف حاالت الـرتاع، ويف البلـدان الـيت تعـاين مـن التهديـدات       
ــا الوســطى          ــة أفريقي ــدي وتشــاد ومجهوري ــها بورون ــدان من ــو واضــح يف بل ــا ه ــة، كم اإلرهابي

ية وجنوب السودان والكامريون وليبيا ونيجرييا. وملا كانت تقع على كاهل احلكومـة املسـؤول  
األوىل عن محاية حقـوق اإلنسـان، جتـد املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة أحيانـا صـعوبة يف         
حشــد اإلرادة السياســية واملــوارد الضــرورية حشــداً فعــاالً لضــمان االمتثــال للصــكوك القائمــة   

  حلقوق اإلنسان على الصعيد الوطين.
  

  انعدام األمن واستمرار عسكرة اتمعات  -  ٣  

إطار السياسـة لالحتـاد األفريقـي فيمـا يتعلـق بإصـالح قطـاع األمـن جمموعـة مـن           حيدد   - ٦٧
العسـكرية   -املبادئ والتدابري لتعزيز احلكم الدميقراطي ورقابة قطاع األمـن والعالقـات املدنيـة    

وإصالح القوات املسلحة. علما بأن الدعم الذي تقدمه األمم املتحـدة يف جمـال إصـالح قطـاع     
د األفريقــي واجلماعــات االقتصــادية اإلقليميــة يركــز، فيمــا يركــز، علــى تعزيــز األمـن إىل االحتــا 

األدوار الرقابيــة املدنيــة لقطــاع األمــن، مبــا يف ذلــك عــن طريــق الــوزارات املعنيــة والربملانــات،    
  وتيسري احلوار الرامي إىل األخذ برؤية وطنية موحدة لألمن وإلصالحات قطاع األمن.

فقـد أدت   ال تـزال هنـاك حتـديات أمنيـة كـبرية.     ذه اجلهـود، فـ  وعلى الرغم من كـل هـ    - ٦٨
سنوات من احلكم االستبدادي والعسكري يف معظم بلـدان أفريقيـا إىل إجيـاد ثقافـة تقـوم علـى       
العسـكرة ومحايـة النظـام احلـاكم، وهـي ثقافــة تنـاقض أصـول احلكـم الـدميقراطي وقيمـه. وقــد           

ــدان. مث إن ظهــور مجاعــات  ثبــت أن ثقافــة العســكرة هــذه تقــاوم التغــيري نســب    ياً يف بعــض البل
جديدة من املتمردين وامليليشيات واملتطرفني واإلرهابيني وقدرا املتعاظمـة علـى تقـويض دور    
احلكومــات قــد زاد مــن تعقيــد احلالــة األمنيــة وتتآكــل معــه بســرعة املكتســبات الدميقراطيــة يف  

  بعض البلدان.
  

  راطية االنتقاديةالقدرة احملدودة للمؤسسات الدميق  -  ٤  

ــز احلكــم        - ٦٩ ــة لتعزي ــة بالغ ــة الشــفافة واخلاضــعة للمســاءلة ذات أمهي إن املؤسســات العام
الــدميقراطي. وقــد بــذلت جهــود منســقة لتقويــة قــدرات مؤسســات الدولــة، مبــا فيهــا الســلطة    
القضائية، من أجل تعزيز العدالة االجتماعية والتماسك االجتماعي، وحـل املنازعـات بـالطرق    
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الســلمية، ومكافحــة الفســاد، ومــا إىل ذلــك. غــري أن القــدرات املاليــة والتكنولوجيــة والبشــرية  
هلذه املؤسسات، يف معظم البلدان األفريقية، ال تزال حمدودة وغري كافية، على حنـو يـؤثر علـى    

  استقالهلا.

داخليــة  مث إن املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة األفريقيــة لــديها هــي ذاــا حتــديات   - ٧٠
ومؤسســية تعــوق قــدرا علــى تعزيــز األصــول الدميقراطيــة وعلــى املعاونــة يف إقامــة مؤسســات 
فعالة على الصعيد الوطين. فهي، على سبيل املثال، ال تزال تعتمد علـى الـدعم املـايل اخلـارجي     
حىت يتسىن هلا أن تنفذ على حنو فعـال براجمهـا للحكـم الـدميقراطي. وحـىت يتسـىن للحكومـات        

فريقية ضمان برجمة حمـددة ومسـتدامة، ال بـد هلـا مـن تـوفري املـوارد الكافيـة علـى الصـعيدين           األ
  الوطين واإلقليمي.

  
  العالقات بني اتمع املدين واحلكومات  -  ٥  

إن الدور الذي يقوم به جمتمع مدين نابض باحلياة، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم املستقلة،   - ٧١
ميثل األساس الراسخ للحكم الدميقراطي، وكما يتضح من األحـداث يف مشـال أفريقيـا وبوركينـا     
فاسو، فإن االنتفاضـات الشـعبية والتظـاهرات احلاشـدة دفاعـا عـن الدميقراطيـة تـذكرنا بقـوة أنـه           

  الدميقراطية. والسياسات، فإن املواطنني العاديني هم محاةعن صكوك القواعد بعيدا 

وعلى الرغم من تزايد نشاط اتمـع املـدين، فـال تـزال هنـاك حاجـة إىل االسـتمرار يف          - ٧٢
بنــاء قــدرات منظمــات اتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك تعزيــز فهــم عالقاــا مــع الدولــة، وحبــوث    

يز إسهاماا يف احلكم الدميقراطي. كما حتتـاج احلكومـات إىل املزيـد    السياسات، والدعوة لتعز
ــدين بانت   ــاً ال خ  مــن مشــاركة اتمــع امل ــاره شــريكاً مهم ــاحلكم  ظــام باعتب ــهوض ب صــما يف الن

ــدين، واالســتبعاد السياســي واالقتصــادي،        ــت اتمــع امل ــأن اســتمرار كب ــاً ب ــدميقراطي. علم ال
ــؤدي    ــن ي ــرأة، ل ــارة     وخاصــة للشــباب وامل ــوق اإلنســان، وإث ــهاكات حق إال إىل اســتفحال انت

الرتاعـــات العنيفـــة، وإبطـــاء خطـــى التقـــدم حنـــو احلكـــم الـــدميقراطي والتنميـــة االقتصـــادية         
  املستدام.  والسالم

وقد قام االحتاد األفريقي، والشراكة اجلديدة من أجـل تنميـة أفريقيـا واآلليـة األفريقيـة        - ٧٣
ن، واجلماعات االقتصـادية اإلقليميـة، بإعـداد طائفـة مـن السياسـات       لالستعراض من قبل األقرا

والصــكوك لتيســري مشــاركة اتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص يف احلكــم الــدميقراطي. غــري أنــه    
تزال توجد فجوات كبرية بني وضع القواعد وتنفيذها، وهـي مسـألة ينبغـي التعـاطي معهـا،       ال

ركة اتمع املدين األفريقي يف احلكم الـدميقراطي علـى   خباصة على الصعيد الوطين، لتعزيز مشا
  نطاق القارة.
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  حتدي التنسيق واملواءمة  -  ٦  

تتطور املنظمات األفريقية اإلقليمية ودون اإلقليمية مبعدالت خمتلفة، وهـو مـا يـنعكس      - ٧٤
مث، على مستوى التقدم احملـرز يف إعـداد وتنفيـذ صـكوك احلكـم الـدميقراطي لكـل منـها. ومـن          

علــى  يســتلزم األمــر تعجيــل اجلهــود الراميــة إىل املواءمــة بــني تلــك الصــكوك وتعزيــز التنســيق   
العملـي بـني االحتـاد األفريقـي واجلماعـات االقتصـادية اإلقليميـة واألمـم املتحـدة، مـع            املستوى

مراعاة مبـادئ تفريـع السـلطة، واملزايـا النسـبية؛ وإذا مل يؤخـذ بنـهج منسـق ومتماسـك، فمـن           
رجح أن جيــري تطبيــق القواعــد والصــكوك علــى حنــو غــري متســاوق، ممــا يقــوض مصــداقية    املــ

  التدابري اإلقليمية ويتيح فرصاً لألطراف الفاعلة الوطنية الستغالل الوضع.

وقد اتضحت النتيجة اإلجيابية التباع ج منسق يف بوركينا فاسو، حيث كان للعمـل    - ٧٥
ة واالحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا دور  املشترك السريع لألمم املتحد

رئيســي يف احليلولــة دون مزيــد مــن تــدهور األوضــاع، والتوصــل إىل توافــق يف اآلراء علــى         
الصعيد الوطين بشأن التحرك قُدماً. ويف ضوء ذلك، سوف يسـتفيد الوضـع يف بورونـدي مـن     

حتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة مـن أجـل إجيـاد حـل         تعزيز التعاون بني مجاعة شرق أفريقيا واال
  سياسي بالتراضي لألزمة الراهنة.

  
ــة يف جمــال       -جيم    ــة ودون اإلقليمي ــز دعــم األمــم املتحــدة للمنظمــات اإلقليمي تعزي

  احلكم الدميقراطي يف أفريقيا
ــي         - ٧٦ ــاد األفريق ــة، واالحت ــدان األفريقي ــزم للبل ــد وملت ــل العه ــم املتحــدة شــريك طوي  األم

والشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا، واآلليــة األفريقيــة لالســتعراض مــن قبــل األقــران     
واملنظمات االقتصادية اإلقليمية ومنظمات اتمع املـدين فيمـا يبـذل مـن جهـود لتعزيـز احلكـم        

، ســوف تواصــل األمــم  ٢٠٦٣الــدميقراطي. ونظــراً للــزخم اجلديــد النــاجم عــن برنــامج عــام    
ية دعمهـا ألفريقيـا يف جمـال تعزيـز احلكـم الـدميقراطي يف إطـار تنفيـذ خطـة التنفيـذ           املتحدة تقو

. علمــاً بــأن املقترحــات قيــد النظــر يف العمليــة التفاوضــية  ٢٠٦٣العشــرية األوىل لربنــامج عــام 
تعــزز التأكيــد علــى ضــرورة هــذا  ٢٠١٥احلكوميــة الدوليــة بشــأن خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  

بعــض الطموحـــات بشـــأن احلكــم الـــدميقراطي املتجســـدة يف برنـــامج   الــدعم، إذ إنـــه يشـــمل  
  .٢٠٦٣  عام

وسوف تعمل األمم املتحدة، عن طريق كيانات منـها فريـق احلكـم الـدميقراطي التـابع        - ٧٧
لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، على مواصلة تعزيز الدعم للمنظمات األفريقيـة اإلقليميـة ودون   

احلكــم الــدميقراطي، وذلــك بســبل منــها تنميــة القــدرات املؤسســية،    اإلقليميــة يف جمــال تعزيــز  
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والبشرية، وحبوث السياسات، والدعم التقين والشـراكات االسـتراتيجية. وسـوف يوجـه أيضـاً      
دعم األمم املتحدة لالحتاد األفريقي واجلماعات االقتصـادية اإلقليميـة مـن خـالل آليـة التنسـيق       

تبـذل جهـود إضـافية لتعزيـز كفـاءة نظـام اموعـات التـابع          اإلقليمية. ويف هذا الصدد، سوف
لآلليــة، وكــذلك فرقــة العمــل املشــتركة بــني اإلدارات واملعنيــة بالشــؤون األفريقيــة، مــن أجــل   
القيام علـى حنـو أفضـل بتقـدمي دعـم متماسـك ومنسـق مـن األمـم املتحـدة إىل أفريقيـا يف إطـار             

  ية األوىل.وخطة تنفيذه العشر ٢٠٦٣تنفيذ برنامج عام 

ــات         - ٧٨ ــاد األورويب واجلماعـ ــع االحتـ ــراكة مـ ــز الشـ ــترك لتعزيـ ــا املشـ ــى إطارنـ ــاء علـ وبنـ
االقتصادية اإلقليمية يف جمال السالم واألمـن، سـوف تقـوم األمـم املتحـدة أيضـاً بـدعم اجلهـود         

مـن  الرامية إىل تقوية الروابط املؤسسية والعملية بني هيكل احلكم األفريقي وهيكل السالم واأل
ــز التعــاون بوجــه خــاص بــني االحتــاد األفريقــي        األفريقــي. كــذلك ســوف تبــذل جهــود لتعزي
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية وعمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم، والبعثـات السياسـية        

  اخلاصة، واملكاتب اإلقليمية يف جمال احلكم الدميقراطي.

حقـوق  ”مبـادرة األمـني العـام الـيت عنواـا      كما سوف تقوم األمـم املتحـدة، يف إطـار      - ٧٩
، مبواصلة تعزيز التعـاون مـع االحتـاد األفريقـي واجلماعـات االقتصـادية اإلقليميـة        “اإلنسان أوال

ــك         ــوق اإلنســان والتصــدي لتل ــهاكات اخلطــرية حلق ــع االنت ــا يف جمــال من ــود أفريقي ــدعم جه ل
يجية االحتــاد األفريقــي حلقــوق هــذا، وســوف تــدعم األمــم املتحــدة تنفيــذ اســتراتاالنتــهاكات. 

اإلنسان يف أفريقيـا، مبـا يف ذلـك تعزيـز الـدعم لربنـامج البلـدان األفريقيـة، واحملكمـة األفريقيـة،           
واللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب، ومؤسســات حقــوق اإلنســان الوطنيــة: كمــا    

 احلكـم الـدميقراطي   سوف تواصل األمم املتحدة العمل على تعزيـز مشـاركة اتمـع الـدويل يف    
يف أفريقيا؛ من خالل كيانات منها صندوق األمم املتحدة للدميقراطية. وسـوف تركـز اجلهـود    

  يف هذا الصدد بوجه خاص على النساء والشباب.

هذا، وسـوف تعمـل األمـم املتحـدة علـى إشـراك املنظمـات األفريقيـة اإلقليميـة ودون            - ٨٠
، ٦٦/٢٣٩الــيت أُنشــئت مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة  اإلقليميــة يف اســتخدام آليتــها للرصــد،  

  الستعراض االلتزامات املتعلقة باحلكم الدميقراطي اليت قطعتها كل األطراف املعنية يف أفريقيا.
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  االستنتاجات والتوصيات  - خامسا   
الذكرى السنوية السبعني لقيام األمم املتحـدة، وسـوف يشـهد     ٢٠١٥يوافق عام   - ٨١

علمـا بـأن    .، والنتـائج املتوخـاة مـن متويـل التنميـة     ٢٠١٥التنمية ملـا بعـد عـام    اعتماد خطة 
قــد شــهد اعتمــاد إطــارين جديــدين للسياســات املتعلقــة بــالتحول يف أفريقيــا     ٢٠١٥عــام 

وخطــة تنفيــذه العشــرية األوىل. وتتكامــل هــذه   ٢٠٦٣وضــتها، وال ســيما برنــامج عــام  
ىل تعزيــز التنميــة الشــاملة للجميــع املرتكــزة علــى  اُألطــر الدوليــة واإلقليميــة يف طموحهــا إ 

الناس يف أفريقيا. ومن املهم أن يكفل اتمع الـدويل واألمـم املتحـدة التـرابط والتـآزر بـني       
املثـال،   اُألطر العاملية والقارية وأن يـدعم بالكامـل تنفيـذها يف أفريقيـا. فينبغـي، علـى سـبيل       

دعــم هيكـل الســالم واألمـن األفريقــي وهيكــل    يواصـل اتمــع الـدويل واألمــم املتحـدة    أن
احلكم األفريقي من أجل التصدي للمسائل والتحديات اجلديدة يف عمليات السـالم وبنـاء   
السالم بعـد انتـهاء الرتاعـات، علـى حنـو يعـاجل الشـواغل والطموحـات الـيت تنطـوي عليهـا            

  املواقف األفريقية إزاء هذه املسائل.

تعزيز الشراكة االسـتراتيجية بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد      وينبغي من أجل مواصلة   - ٨٢
األفريقــي والــدول األعضــاء توســيع الــدعم مــن أجــل تنفيــذ الشــراكة اجلديــدة بــني األمــم    
املتحــدة واالحتــاد األفريقــي املعنيــة خبطــة تكامــل وتنميــة أفريقيــا، املثبتــة يف برنــامج عــام          

العشــري لبنــاء القــدرات. وينبغــي  ، والــيت ســوف تعقــب برنــامج االحتــاد األفريقــي٢٠٦٣
 ٢٠٦٣للمجتمع الدويل واألمم املتحدة، يف ضوء دورمها كوكـاالت منفـذة لربنـامج عـام     

وخطــة تنفيــذه العشــرية، تعزيــز تعاومــا ودعمهمــا لآلليــة األفريقيــة لالســتعراض مــن قبــل  
األفريقــي األقــران، مبــا يف ذلــك عــن طريــق الشــراكة اجلديــدة بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد  

  املعنية خبطة تكامل وتنمية أفريقيا.

وال يـــزال دور املنظمـــات األفريقيـــة اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة، وخباصـــة االحتـــاد   - ٨٣
األفريقي، والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا واآللية األفريقيـة لالسـتعراض مـن قبـل     

غ األمهيـة لتكميـل اجلهـود الـيت تبـذهلا      األقران، واجلماعات االقتصادية اإلقليميـة، دوراً بـال  
احلكومات األفريقية لتشجيع وتوطيد احلكم الدميقراطي. وينبغي للمجتمع الـدويل واألمـم   
ــع األجهــزة       ــة القــدرات املؤسســية جلمي ــادة دعمهمــا لالحتــاد األفريقــي يف تقوي املتحــدة زي

يـة لالسـتعراض مـن    والصكوك اخلاصـة يكـل احلكـم األفريقـي، مبـا يف ذلـك اآلليـة األفريق       
قبل األقـران، واحملكمـة األفريقيـة حلقـوق اإلنسـان والشـعوب، وبرملـان البلـدان األفريقيـة،          
ــة     ــة، علــــى التصــــدي للتحــــديات اهليكليــ ــادية اإلقليميــ فضــــالً عــــن اجلماعــــات االقتصــ

  الدميقراطي.  للحكم
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بــني  ومــن الضــروري تعزيــز دور آليــة التنســيق اإلقليميــة وفرقــة العمــل املشــتركة     - ٨٤
اإلدارات واملعنية بالشؤون األفريقية؛ من أجل تعزيز التعاون على نطاق املنظومـة يف رصـد   
االلتزامات الدولية بالدميقراطية، واحلكـم الرشـيد، وحقـوق اإلنسـان وسـيادة القـانون، يف       

، والشــراكة اجلديــدة بــني األمــم ٢٠٦٣إطــار آليــة األمــم املتحــدة للرصــد، وبرنــامج عــام  
حتاد األفريقي املعنية خبطة تكامل وتنمية أفريقيا. وينبغي يف هـذا الصـدد لألمـم    املتحدة واال

املتحدة أن تواصل تعزيز دور آلية التنسيق اإلقليمية وفرقة العمل املشتركة بـني اإلدارات،  
من أجل تعزيز التماسك والتعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، والشراكة اجلديـدة  

ة أفريقيــا واآلليــة األفريقيــة لالســتعراض مــن قبــل األقــران، واجلماعــات        مــن أجــل تنميــ  
االقتصادية اإلقليمية وسائر األجهزة املعنية يف توطيد السالم، واألمـن واحلكـم الـدميقراطي    

  والتنمية يف أفريقيا.

وال تزال اآللية األفريقية لالسـتعراض مـن قبـل األقـران العمليـة الطوعيـة الرئيسـية          - ٨٥
ادة أفريقيــة لتعزيــز احلوكمــة االقتصــادية والسياســية واملؤسســية يف القــارة. وهــي تقــوم  بقيــ

بدور حيوي يف تقدمي تـدابري عالجيـة يف الوقـت املناسـب ملعاجلـة حـاالت العجـز يف احلكـم         
وينبغــي للمجتمــع الــدويل واألمــم املتحــدة مســاعدة هــذه اآلليــة يف التصــدي    .الــدميقراطي

 إجــراء االستعراضــات الوطنيــة وتنفيــذ بــرامج العمــل الوطنيــة   تواجهــه مــن حتــديات يف  ملــا
  اخلاصة ا، مبا يف ذلك اإلصالحات املؤسسية.

وتتجلى أمهية اتمـع املـدين، وال سـيما النسـاء والشـباب، ملسـتقبل أفريقيـا يف قـرار           - ٨٦
ق برنـامج  سنة متكني املرأة وتنمية قدراا مـن أجـل حتقيـ    ٢٠١٥االحتاد األفريقي تسمية عام 

سـنة حقـوق اإلنسـان مـع التركيـز علـى حقـوق         ٢٠١٦، وتسـمية عـام   ٢٠٦٣أفريقيا لعام 
اإلنســان الــيت للمــرأة. وينبغــي لألمــم املتحــدة تقويــة دعمهــا للــدول األعضــاء األفريقيــة           
واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية لتعزيز املشاركة الفعالة للمجتمع املدين، مبـا فيـه النسـاء    

  ، يف عمليات تعزيز الدميقراطية واحلكم الرشيد وحقوق اإلنسان وسيادة القانون.والشباب

علـى احلاجـة إىل نظـم ومؤسسـات سياسـية واقتصـادية        ٢٠٦٣ويؤكد برنـامج عـام     - ٨٧
جيدة األداء، وخاضعة للمساءلة وشاملة وتشاركية، قادرة أيضا على القيـام علـى حنـو فعـال     

غي للدول األعضاء األفريقية أن تواصل، بدعم من األمـم  بضمان الضوابط والتوازنات. وينب
املتحدة، تقوية قدرات املؤسسات الدميقراطية احليوية من أجل تعزيـز تقـدمي اخلـدمات العامـة     
واخلضوع للمساءلة. وتشمل هذه املؤسسات مؤسسات حقـوق اإلنسـان الوطنيـة، وهيئـات     

اخلدمة املدنية، وهيئات مكافحة الفساد، إدارة االنتخابات، والربملانات، ووسائط اإلعالم، و
  إليها. اذ القانون واألمن، ومافوالسلطات القضائية، ومؤسسات إن
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ويف ضــوء الــروابط األساســية بــني احلكــم الــدميقراطي، وحقــوق اإلنســان، والســالم    - ٨٨
الــدائم، والتنميــة املســتدامة، ينبغــي لألمــم املتحــدة مواصــلة تعزيــز أوجــه التــآزر بــني هيكــل    

ــة، وصــنع     ا لســالم واألمــن األفريقــي وهيكــل احلكــم األفريقــي يف جمــال الدبلوماســية الوقائي
السالم، وبناء السالم، والتعمري بعد انتهاء الرتاعات، يف اإلطـار املشـترك بـني األمـم املتحـدة      
واالحتــاد األفريقــي لتعزيــز الشــراكة يف جمــال الســالم واألمــن. وينبغــي علــى األخــص لألمــم    

يز اإلجراءات امليدانية املشتركة مع املنظمات األفريقية اإلقليمية ودون اإلقليميـة  املتحدة تعز
لتقويـــة القـــدرات يف جمـــاالت اإلنـــذار املبكّـــر والرقابـــة األمنيـــة الدميقراطيـــة، ومنـــع العنـــف 
االنتخايب، ومعاجلة الظروف اليت تؤدي إىل انتشار اإلرهاب والتطرف العنيف. وينبغي أيضـاً  

دة تعزيز التعاون مع اجلماعات االقتصـادية اإلقليميـة يف دعـم احلكـم الـدميقراطي      لألمم املتح
  من خالل املكاتب اإلقليمية، والبعثات السياسية اخلاصة، وبعثات حفظ السالم.

ومن األمهية مبكان أن تعجل األمم املتحدة العمل علـى دعـم املنظمـات األفريقيـة اإلقليميـة        -  ٨٩
ووفقــا لبيــان جملــس “. إســكات املــدافع”ودون اإلقليميـة يف تنفيــذ املشــروع الرئيســي الــذي عنوانـه   

؛ الـذي يعـرب   (S/PRST/2014/27)) ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ١٦األمن الرئاسي الصـادر يف  
ــه الــس عــن   ــع،   للمســامهةاســتعداده ”في ــدعو اجلمي ــات    والوي ــة،  ســيما هيئ األمــم املتحــدة املعني

عملية وقابلة للتنفيـذ دعمـا   خطة مخسية وضع النظر يف بسبل منها لمساعدة يف حتقيق هذا اهلدف، ل
  “.٢٠٢٠  حبلول عام اتزاعـأفريقيا خالية من النجعل دف هل

وهيكــل األمــم املتحــدة  ويف ضــوء استعراضــات عمليــات الســالم لألمــم املتحــدة،   - ٩٠
) بشأن املـرأة والسـالم واألمـن، توجـد     ٢٠٠٠( ١٣٢٥لبناء السالم، وقرار جملس األمن 

حاجــة ملحــة لقيــام األمــم املتحــدة بتحديــد أُطــر وآليــات حمليــة وفعالــة للمعاونــة يف إدمــاج  
طــراف الفاعلــة اإلقليميــة األفريقيـة واهتماماــا وشــواغلها يف ختطــيط وتنفيــذ  منظـورات األ 

اســتراتيجيات األمــن والتنميــة للبلــدان األفريقيــة الــيت يف حــاالت نــزاع أو اخلارجــة منــها،   
وذلك على حنو يتسم مبزيد من املنهجية والتساوق، من أجل التأكيد على حنو أفضـل علـى   

  زاع وما بعد انتهائه. ـنالبعد اإلقليمي لتحديات ال

ــم           - ٩١ ــه األم ــا في ــدويل، مب ــع ال ــي للمجتم ــوال، ينبغ ــريوس إيب ــرض ف ــأثري م ويف ضــوء ت
املتحدة، مواصلة دعـم جهـود التصـدي للمـرض الـيت تبـذهلا احلكومـة حـىت تنعـدم حـاالت           

االقتصـادي العميـق لتفشـي املـرض. ويـتعني       -املرض متامـاً، والتصـدي للتـأثري االجتمـاعي     
األطــراف املعنيــة مواصــلة األخــذ بالشــراكات الــيت تعــني البلــدان املتضــررة علــى أن    علــى 

تصبح سـهلة التكيـف ومكتفيـة ذاتيـاً، وذلـك بتقويـة القـدرات الوطنيـة، مبـا يف ذلـك نظُـم            
  الصحة العمومية يف شىت أرجاء املنطقة وأفريقيا ككل.


