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  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/69/L.63/Rev.1(اإلحالة إىل جلنة رئيسية  دون[

  

تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير األمني العام عن أسباب النــزاع    - ٦٩/٢٩١
  يف أفريقيا وحتقيق السالم الدائم والتنمية املستدامة فيها

  
  ،مةإن اجلمعية العا  

إىل تقريــر الفريــق العامــل املخصــص املفتــوح بــاب العضــوية املعــين بأســباب     إذ تشــري  

املــؤرخ  ٥٣/٩٢وقرارهــا  )١(الــرتاع يف أفريقيــا وحتقيــق الســالم الــدائم والتنميــة املســتدامة فيهــا 

 ٦٧/٢٩٣مبـا يف ذلـك القـرارات    وقراراا السنوية الالحقـة،   ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ٧

ــؤرخ  ــه مت ٢٤املــــــ ــؤرخ  ٦٨/٢٧٨ و ٢٠١٣وز/يوليــــــ ــه  ١٦املــــــ ، ٢٠١٤حزيران/يونيــــــ

املـــــــؤرخ  ٦٧/٢٩٤ و ٢٠١٢متوز/يوليـــــــه  ٢٣املـــــــؤرخ  ٦٦/٢٨٦قراراـــــــا  كـــــــذلكو

ــؤرخ  ٦٨/٣٠١و  ٢٠١٣ آب/أغســـطس ١٥ ــه  ١٧املـ ــراكة  ٢٠١٤متوز/يوليـ ــة بالشـ املتعلقـ

 ٢٠٠٤كــانون األول/ديســمرب   ٢٠رخ املــؤ ٥٩/٢١٣اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا، و     

ــبتمرب  ١٤املـــــؤرخ  ٦٣/٣١٠ و ــان/أبريل  ١٨املـــــؤرخ  ٦٥/٢٧٤ و ٢٠٠٩أيلول/ســـ نيســـ

املتعلقــة بالتعــاون بــني األمــم املتحــدة   ٢٠١٣أيلول/ســبتمرب  ١٦املــؤرخ  ٦٧/٣٠٢ و ٢٠١١

  األفريقي،  واالحتاد

) املـؤرخ  ٢٠٠٨( ١٨٠٩، يف هذا السياق، إىل قـرارات جملـس األمـن    وإذ تشري أيضا  

) املـــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٢٥و  ،املتعلـــق بالســـالم واألمـــن يف أفريقيـــا ٢٠٠٨نيســـان/أبريل  ١٦

ــوبر   ٣١ ــرين األول/أكتـ ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٢٠و  ٢٠٠٠تشـ ــه  ١٩) املـ  ٢٠٠٨حزيران/يونيـ

تشـرين   ٥) املـؤرخ  ٢٠٠٩( ١٨٨٩و  ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٣٠) املؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٨٨ و

ــوبر  ــؤرخ ٢٠١٠( ١٩٦٠و  ٢٠٠٩األول/أكتـــ ــانون األول/د ١٦) املـــ ــمرب كـــ  ٢٠١٠يســـ

_______________ 

 ).A/56/45( ٤٥الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم   )١(
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ــؤرخ ٢٠١٣( ٢١٠٦ و ــه  ٢٤) املــــــ ــؤرخ ٢٠١٣( ٢١٢٢و  ٢٠١٣حزيران/يونيــــــ ) املــــــ

ــوبر   ١٨ ــرين األول/أكتـ ــن، و    ٢٠١٣تشـ ــالم واألمـ ــاملرأة والسـ ــة بـ ) ٢٠٠١( ١٣٦٦املتعلقـ

املتعلــق بــدور الــس يف منــع نشــوب الرتاعــات املســلحة،    ٢٠٠١آب/أغســطس  ٣٠املــؤرخ 

) املـــــــــــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٨٢و  ٢٠٠٥ متوز/يوليـــــــــــه ٢٦) املـــــــــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦١٢ و

 ٢٠٦٨و  ٢٠١١متوز/يوليـــــه  ١٢) املـــــؤرخ ٢٠١١( ١٩٩٨و  ٢٠٠٩آب/أغســـــطس  ٤

ــؤرخ ٢٠١٢( ــبتمرب  ١٩) امل ـــزاع املســلح، و     ٢٠١٢أيلول/س ــال والن ــة باألطف  ١٦٢٥املتعلق

املتعلـق بتعزيـز فعاليـة دور الـس يف منـع نشـوب        ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ١٤) املؤرخ ٢٠٠٥(

 ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ١٩) املؤرخ ٢٠١٤( ٢١٩٥و وخباصة يف أفريقيا،  الرتاعات،

تشـرين   ١٧) املـؤرخ  ٢٠٠٥( ١٦٣١و بشأن األخطار اليت تتهـدد السـالم واألمـن الـدوليني،     

، وكــذلك ٢٠١٢ كــانون الثاين/ينــاير ١٢) املــؤرخ ٢٠١٢( ٢٠٣٣و  ٢٠٠٥األول/أكتــوبر 

التعاون بـني األمـم   بشأن  )٢(٢٠١٤األول/ديسمرب كانون  ١٦بيان رئيس جملس األمن املؤرخ 

 املتحـــــدة واملنظمـــــات اإلقليميـــــة ودون اإلقليميـــــة يف صـــــون الســـــالم واألمـــــن الـــــدوليني، 

املتعلق بعمليات األمم املتحدة حلفـظ   ٢٠١٤متوز/يوليه  ٢٨) املؤرخ ٢٠١٤( ٢١٦٧ القرارو

  ،السالم

الــيت أعــاد  )٣(٢٠٠٥العــاملي لعــام إىل الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة  وإذ تشــري كــذلك  
 ٦٠/٢٦٥فيهــا قــادة العــامل تأكيــد التــزامهم بتلبيــة االحتياجــات اخلاصــة ألفريقيــا وإىل قرارهــا  

  ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٣٠املؤرخ 

ــد    ــد تأكي ــة املعتمــد يف     وإذ تعي ــا اإلمنائي ــق باحتياجــات أفريقي  اإلعــالن السياســي املتعل
  ،)٤(٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٢يف  االجتماع الرفيع املستوى الذي عقد

 ٢٠١٠عـام  جلمعية العامـة  الذي عقدته االعام الرفيع املستوى  جتماعاالإىل  وإذ تشري  
، وإذ تســلم بــأن التنميـة والســالم واألمــن  )٥(األهــداف اإلمنائيـة لأللفيــة ووثيقتــه اخلتاميـة  بشـأن  

  وحقوق اإلنسان مسائل مترابطة بشكل وثيق ويعزز كل منها اآلخر،

_______________ 

٢)( S/PRST/2014/27 ــر ــن   ؛ انظ ــررات جملــس األم ــرارات ومق متوز/يوليــه  ٣١ - ٢٠١٤آب/أغســطس  ١، ق
٢٠١٥. 

 .٦٠/١القرار   )٣(

 .٦٣/١القرار   )٤(

 .٦٥/١القرار   )٥(
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ــا    ــري أيضــ ــد يف    وإذ تشــ ــذي عقــ ــتدامة الــ ــة املســ ــدة للتنميــ ــم املتحــ ــؤمتر األمــ  إىل مــ
وإىل وثيقتـــه  ٢٠١٢حزيران/يونيـــه  ٢٢إىل  ٢٠جـــانريو، الربازيـــل، يف الفتـــرة مـــن  دي ريـــو

  ،)٦(“املستقبل الذي نصبو إليه”اخلتامية املعنونة 

لـــذي ا ٢٠١٢أيلول/ســبتمرب   ١٧املــؤرخ   ٦٦/٢٩٣إىل قرارهـــا  وإذ تشــري كــذلك    

  ،أنشئت مبوجبه آلية رصد الستعراض االلتزامات اليت جرى التعهد ا من أجل تنمية أفريقيا

اإلعـالن السياسـي املتعلـق باحلـل السـلمي للرتاعـات يف أفريقيـا الـذي          وإذ تعيد تأكيد  

  ،)٧(٢٠١٣نيسان/أبريل  ٢٥اعتمدته اجلمعية العامة يف اجتماعها الرفيع املستوى املعقود يف 

ــريوإذ    رئـــيس اجلمعيـــة العامـــة يف    دعـــا إىل عقـــدها إىل املناســـبة اخلاصـــة الـــيت    تشـ

من أجل متابعة اجلهود املبذولة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،      ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٢٥

  ،)٨(اخلتامية  وإىل وثيقتها

ــى       وإذ تؤكــد   ــك القــدرة عل ــا، مبــا يف ذل أن املســؤولية عــن الســالم واألمــن يف أفريقي

ة األســباب اجلذريــة للنـــزاعات وعلــى حــل الرتاعــات بالوســائل الســلمية، تقــع بالدرجــة  معاجلــ

ــدم اتمــع        ــت نفســه بضــرورة أن يق ــة، وإذ تســلم يف الوق ــدان األفريقي ــى عــاتق البل األوىل عل

 هـذا  الدويل واألمم املتحدة الدعم يف هـذا اـال، مـع مراعـاة املسـؤوليات املنوطـة باملنظمـة يف       

  مليثاق األمم املتحدة،الصدد وفقا 

بوجه خاص بأمهية تعزيز قدرة االحتـاد األفريقـي واملنظمـات دون اإلقليميـة      وإذ تسلم  

  على معاجلة أسباب النـزاع يف أفريقيا،

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

حنو إحالل سالم دائم يف القـارة وإحـراز التقـدم يف     أفريقيا، على الرغم من االجتاهات اإلجيابية

هذا الشأن، وأنه توجد نتيجة لذلك ضرورة ملحة ملواصلة تنمية القـدرات البشـرية واملؤسسـية    

  يف أفريقيا، وبوجه خاص يف البلدان اخلارجة من النـزاع،

دون  االحتـاد األفريقـي واملنظمــات   يبـذهلا اجلهــود الـيت  مواصـلة   علـى أمهيـة  تشـدد   وإذ  

اإلقليميــة مــن أجــل حــل النـــزاعات والنــهوض حبقــوق اإلنســان والدميقراطيــة وســيادة القــانون   

  والنظام الدستوري يف أفريقيا،

_______________ 

 فق.، املر٦٦/٢٨٨القرار   )٦(

 .٦٧/٢٥٩القرار   )٧(

 .٦٨/٦القرار   )٨(
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االلتزام بكفالـة عـدم السـماح بـإفالت املسـؤولني عـن جـرائم اإلبـادة          وإذ تعيد تأكيد  

الــدويل ات القـانون  اجلماعيـة وجـرائم احلـرب واجلـرائم املرتكبـة ضــد اإلنسـانية أو عـن انتـهاك        

اإلنســاين واالنتــهاكات اجلســيمة لقــانون حقــوق اإلنســان مــن العقــاب وكفالــة التحقيــق علــى  

النحو املالئم يف هذه االنتهاكات وتوقيع العقوبات على مرتكبيها، بسـبل منـها تقـدمي مـرتكيب     

يميـة أو الدوليـة   أي من هذه اجلرائم إىل العدالـة باالسـتعانة باآلليـات الوطنيـة، أو اآلليـات اإلقل     

عنــد االقتضــاء، وفقــا للقــانون الــدويل، وإذ تشــجع الــدول، حتقيقــا هلــذا الغــرض، علــى تعزيــز    

  نظمها ومؤسساا القضائية الوطنية،

أمهية مراعاة العرب املستخلصـة مـن اإلبـادة اجلماعيـة الـيت تعرضـت هلـا         علىوإذ تشدد   

يهــا أيضــا أشــخاص مــن قبائــل اهلوتــو  ، والــيت قتــل ف١٩٩٤قبائــل التوتســي يف روانــدا يف عــام 

  وغريهم ممن عارضوا اإلبادة اجلماعية،  

ضرورة تعزيز التالحم بني بـرامج التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة يف      تأكيد وإذ تعيد  

  أفريقيا وخطتها املتعلقة بالسالم واألمن،

صـــدي علـــى أمهيــة تعزيـــز املبــادرات الوطنيـــة واإلقليميــة بـــدعم دويل للت    وإذ تشــدد   

يترتــب علــى االســتغالل غـري املشــروع للمــوارد الطبيعيــة جبميـع جوانبــه مــن آثــار ســلبية يف    ملـا 

ــدين االجتــار غــري املشــروع باألســلحة وانتشــارها،      ــا، وإذ ت ــة يف أفريقي الســالم واألمــن والتنمي

  سيما األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة،  وال

املسـتدامة يف البلـدان الـيت متـر مبرحلـة نـزاع       بأن حتقيق السالم الدائم والتنميـة   وإذ تقر  

ومرحلــة مــا بعــد انتــهاء النـــزاع يقتضــي مــن احلكومــات الوطنيــة والشــركاء الــدوليني مواصــلة  

وضع ج منسقة مصممة خصيصـا لتلبيـة احتياجـات تلـك البلـدان والتصـدي للتحـديات الـيت         

  تواجهها يف سياق بناء السالم،

بوصـفها آليـة مكرسـة     أمهية جلنة بنـاء السـالم  دد، على ، يف هذا الصتأكيدالوإذ تعيد   

للقيام، يف إطار واليتها احلالية وبطريقة متكاملة، بتلبيـة االحتياجـات اخلاصـة للبلـدان اخلارجـة      

من النـزاع حتقيقا لالنتعاش وإعادة اإلدماج والتعمري ومبساعدة هذه البلدان علـى إرسـاء أسـس    

خـذ األولويـات الوطنيـة ومبـدأ تـويل السـلطات الوطنيـة زمـام         السالم والتنميـة املسـتدامة، مـع أ   

مـن   ٢٠١٥وإذ تسلم بأمهية االستعراض الشامل آللية بناء السـالم يف عـام    االعتبار، األمور يف

أجل تعزيز جلنة بناء السالم ومتكينها من حتقيـق إمكاناـا الكاملـة، وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة        

كـــــانون  ٢٠)، املـــــؤرخني كليهمـــــا يف ٢٠٠٥( ١٦٤٥وقـــــرار جملـــــس األمـــــن  ٦٠/١٨٠

)، املـــؤرخني ٢٠١٠( ١٩٤٧لـــس اوقــرار   ٦٥/٧، وقـــرار اجلمعيـــة ٢٠٠٥األول/ديســمرب  

، وإذ حتــيط علمــا، يف هــذا الصــدد، بــالتقرير     ٢٠١٠ تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٩كليهمــا يف 
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الـذي يقـدم    ،٢٠١٤ اخلتامي حللقة العمل اإلقليمية املعقـودة بالقـاهرة يف تشـرين الثـاين/نوفمرب    

طة جلنـة بنـاء السـالم يف    وجهات نظر من أفريقيا بشأن ضرورة توطيـد البعـد اإلقليمـي يف أنشـ    

  ،)٩(أفريقيا

منظومة األمم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي واملنظمـات دون اإلقليميـة علـى        وإذ تشجع  

واألوسـاط األكادمييـة    ، مبا يف ذلـك رابطـات النسـاء والشـباب،    تعزيز تفاعلها مع اتمع املدين

ــائل املتصــلة     ــز ومؤسســات البحــوث بشــأن املس ــة املســتدامة يف    بتعزي ــن والتنمي الســالم واألم

الـيت يبـذهلا   املتواصلة املبذولة يف هذا الصـدد، مبـا يف ذلـك اجلهـود     أفريقيا، وإذ ترحب باجلهود 

  أفريقيا،  املستشار اخلاص لشؤون مكتب

تحـدة لـدى االحتـاد األفريقـي مـن جهـود لتعزيـز        مبا يبذله مكتـب األمـم امل   وإذ ترحب  

الشراكة بني األمم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي، وخباصـة يف جمـاالت السـالم واألمـن والشـؤون         

السياســية واإلنســانية، وإذ تعيــد تأكيــد ضــرورة كفالــة التنســيق بــني كيانــات منظومــة األمــم     

ــامج العشــر ســنو     ــذ برن ــة املشــاركة يف تنفي ــة   املتحــدة املعني ــدرات، وخباصــة اللجن ــاء الق ات لبن

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

  حيث التكلفة،

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

  ؛)١٠(مية املستدامة فيهاأسباب الرتاع يف أفريقيا وحتقيق السالم الدائم والتن

بالتقدم الذي أحرزته البلـدان األفريقيـة واالحتـاد األفريقـي واملنظمـات       ترحب  - ٢  

دون اإلقليمية يف منع نشوب الرتاعات وصـنع السـالم وحفـظ السـالم وبنـاء السـالم والتنميـة،        

ــة واالحتــاد األفري       ــات الوطني ــني احلكوم ــاع ــج منســق ب ــف اجلهــود واتب ــدعو إىل تكثي قــي وت

ــة تلـــك     ــة األمـــم املتحـــدة والشـــركاء املعنـــيني يف مواجهـ ــة ومنظومـ واملنظمـــات دون اإلقليميـ

التحديات إلحراز مزيد من التقدم يف حتقيق اهلدف املتمثل يف جعـل أفريقيـا منطقـة خاليـة مـن      

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

  ظمات النسائية؛املن

، باعتبارهــا متثــل ٢٠٦٣عــام لاالحتــاد األفريقــي  خطــةباعتمــاد ترحــب أيضــا   - ٣  

ــدان االقتصــادي واالجتمــاعي يف       ــق تغــيري إجيــايب يف املي ــة اســتراتيجية وخطــة عمــل لتحقي رؤي

أفريقيا خالل اخلمسني سنة املقبلة، وتنوه بتركيز املوقف األفريقي املوحـد بشـأن خطـة التنميـة     

_______________ 

 .A/69/654-S/2014/882انظر   )٩(

)١٠(  A/69/162-S/2014/542. 
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علــى الســالم واألمــن باعتبارمهــا عــاملني حــامسني يف  ٢٠٦٣وخطــة عــام  ٢٠١٥بعــد عــام ملــا 

  ؛٢٠٦٣حتقيق التنمية املستدامة، وتؤكد من جديد أمهية دعم خطة عام 

، يف هذا الصـدد، حبلقـة النقـاش الرفيعـة املسـتوى الـيت عقـدت        كذلك ترحب  - ٤  

لـيت نصـبو إليهـا: دعـم منظومـة      أفريقيا ا”بشأن موضوع  ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٣يف 

ــاد األفريقــي      ــة االحت ــم املتحــدة خلط ــام لاألم ــدا اجلماعــات    “٢٠٦٣ع ــيت عق ــة ال ، وباإلحاط

اجلماعـــات دور بشـــأن  ٢٠١٤تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١االقتصـــادية اإلقليميـــة األفريقيـــة يف 

 عـام  يف سياق خطـة االقتصادية اإلقليمية األفريقية يف توطيد السالم واألمن واحلوكمة والتنمية 

ــيت و، ٢٠٦٣ ــب املستشــار اخلــاص   نظمهــاال ــا  مكت مبشــاركة مفوضــية االحتــاد  لشــؤون أفريقي

للشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيـا، واآلليـة األفريقيـة    األفريقي، ووكالة التخطيط والتنسيق التابعة 

  األمم املتحدة؛الستعراض األقران، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، ومنظومة 

بالتزام قادة أفريقيا خبطة التكامل السياسي واالجتمـاعي واالقتصـادي    ترحب  - ٥  

إــاء مجيــع ”، وتعهــدهم بالعمــل علــى ألفريقيــا ومبثــل االنتمــاء إىل أفريقيــا والنهضــة األفريقيــة 

طقـة  أفريقيـا من  املتمثل يف جعلدف اهلحتقيق ”على و“ ٢٠٢٠احلروب يف أفريقيا حبلول العام 

أيار/مـايو   ٢٦املعتمـد يف   تأكيده يف اإلعـالن الرمسـي   جرىعلى حنو ما  ،“اعاتالرت خالية من

، مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني إلنشـاء منظمـة الوحـدة األفريقيـة/االحتاد األفريقـي      ٢٠١٣

وتعرب عن استعدادها لتقدمي املساعدة يف بلوغ هذا اهلـدف، بسـبل منـها وضـع خطـة مخسـية       

، ٢٠٢٠ حبلـول العـام   جعل أفريقيا منطقة خاليـة مـن الرتاعـات    ل يفاملتمثلهدف لعملية دعما 

  ؛سيما كيانات األمم املتحدة املعنية، املساعدة يف ذلك  ويب باجلميع، وال

اجلهود اجلارية اليت يبـذهلا االحتـاد األفريقـي، بالتعـاون مـع اجلماعـات       تالحظ   - ٦  

ذلك منظومـة األمـم املتحـدة، مـن أجـل إعـداد       االقتصادية اإلقليمية والشركاء اإلمنائيني، مبا يف 

وقــف أزيــز ”الــداعي إىل  ٢٠١٣الرمســي لعــام  الصــادر يف اإلعــالن قــرارالخطــة عمــل لتنفيــذ 

، ويــب بالــدول األعضــاء ومنظومــة األمــم املتحــدة، حســب  “٢٠٢٠األســلحة حبلــول العــام 

ماعــات االقتصــادية  االقتضــاء، أن تكثــف دعمهــا للبلــدان األفريقيــة واالحتــاد األفريقــي واجل      

أزيـز  وقـف  اإلقليمية األفريقية واآلليات اإلقليمية املعنية، والتعاون معها يف سبيل حتقيـق هـدف   

  ؛  ٢٠٢٠  حبلول العام األسلحة

 االحتـــاد األفريقـــي واملنظمـــات دون املتواصـــلة الـــيت يبـــذهلابـــاجلهود ترحـــب   - ٧  

طالعها بـدور قيـادي يف عمليـات    اإلقليمية من أجل تعزيز قـدرا يف جمـال حفـظ السـالم واضـ     

حفظ السالم يف القـارة، وفقـا للفصـل الثـامن مـن ميثـاق األمـم املتحـدة وبالتنسـيق الوثيـق مـع            

األمم املتحدة، من خـالل جملـس السـالم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي، وبـاجلهود املتواصـلة          
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ــارة       ــى نطــاق الق ــذار املبكــر عل ــام لإلن ــن أجــل إنشــاء نظ ــدء تشــغي  ،م ــة  ل وب ــوة االحتياطي الق

 وتعزيــز قــدرات الوســـاطة   وإنشــاء قــدرة أفريقيــة لالســـتجابة الفوريــة لألزمــات،      األفريقيــة، 

  ، بطرق منها االستعانة بفريق احلكماء؛والدبلوماسية الوقائية

بالتحــديات واملخــاطر املتناميــة اجلديــدة الــيت تواجــه عمليــات حفــظ   تعتــرف   - ٨  

الفريــق املســتقل  وتالحــظ إنشــاءتضــطلع ــا األمــم املتحــدة، الســالم والبعثــات السياســية الــيت 

ــيم شــامل، وتتطلــع إىل النظــر يف التقريــر      الرفيــع املســتوى املعــين بعمليــات الســالم إلجــراء تقي

  الالحق لألمني العام؛

مبنظومــة األمــم املتحــدة والــدول األعضــاء أن تــدعم آليــات وعمليــات    يــب  - ٩  

حلكمــاء وإطــار االحتــاد األفريقــي للــتعمري والتنميــة بعــد انتــهاء  توطيــد الســالم، مبــا فيهــا فريــق ا

النـــزاع ونظــام اإلنــذار املبكــر علــى نطــاق القــارة، مبــا يف ذلــك مكوناتــه دون اإلقليميــة، وبــدء  

  تشغيل القوة االحتياطية األفريقية؛

بالدول األعضاء مساعدة البلدان اليت متر مبرحلة مـا بعـد انتـهاء الـرتاع،      يب  - ١٠  

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

  األمم املتحدة املعنية، مبا فيها جلنة بناء السالم؛

مبنظومــة األمــم املتحــدة واتمــع الــدويل والشــركاء كافــة دعــم جهــود   يــب  - ١١  

  واالقتصادي؛البلدان األفريقية لتعزيز اإلدماج السياسي واالجتماعي 

أمهيـــة يئـــة بيئـــة مؤاتيـــة للمصـــاحلة الوطنيـــة واالنتعـــاش االجتمـــاعي  تؤكـــد   - ١٢  

  واالقتصادي يف البلدان اخلارجة من النـزاع؛

 األمم املتحدة واجلهات املاحنة إىل بذل مزيد من اجلهود من أجـل دعـم   تدعو  - ١٣  

ــذل  اجلهــود  ــيت تب ــن أجــل ب    املتواصــلة ال ــى الصــعيد اإلقليمــي م ــاء عل ــى   الن ــة عل ــدرة األفريقي ق

  والتفاوض؛  الوساطة

مبنظومــة األمــم املتحــدة والــدول األعضــاء أن تــدعم االحتــاد األفريقــي     يــب  - ١٤  

يبذله من جهود إلدماج التدريب على القانون الـدويل اإلنسـاين والقـانون الـدويل حلقـوق       فيما

اجا فعـاال يف تـدريب األفـراد    اإلنسان، مع التركيز بوجه خاص على حقوق املرأة والطفل، إدم

املدنيني والعسكريني التابعني للوحدات االحتياطية الوطنيـة مـن النـاحيتني التنفيذيـة والتكتيكيـة      

من الربوتوكـول املتعلـق بإنشـاء جملـس السـالم واألمـن التـابع         ١٣على حنو ما تنص عليه املادة 

  لالحتاد األفريقي؛
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بذولـة علـى الصـعيدين الـدويل واإلقليمـي      بضـرورة أن تركـز اجلهـود امل    تسـلم   - ١٥  

ــاء       ــة املســتدامة فيهــا وبن ــا علــى حتقيــق التنمي ملنــع نشــوب الرتاعــات وتوطيــد الســالم يف أفريقي

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

  احملددة على صعيد القارة؛

الـيت قـام ـا األمـني العـام ورئـيس        ةاملشـترك  ةبالزيار ،يف هذا الصدد ،ترحب  - ١٦  

والـيت أعلـن    ٢٠١٤إىل بلـدان منطقـة القـرن األفريقـي يف تشـرين األول/أكتـوبر       البنك الـدويل  

خالهلا عن انطالق مبـادرة إمنائيـة جديـدة لتـدعيم السـالم والتنميـة يف تلـك املنطقـة، وبالزيـارة          

ــتركة إىل  ــبحريات ال  املشـــ ــة الـــ ــدان منطقـــ ــن   بلـــ ــرة مـــ ــا يف الفتـــ ــربى يف أفريقيـــ إىل  ٢٢كـــ

الــذي أعلــن عنــه البنــك الــدويل خــالل الزيــارة دعمــا    املــايل ، وبالتعهــد٢٠١٣ أيار/مــايو ٢٤

إلطار السالم واألمـن والتعـاون جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة واملنطقـة، وبالزيـارة املشـتركة         

رئــيس يقــي ورئــيس البنــك الــدويل و الــيت قــام ــا األمــني العــام ورئيســة مفوضــية االحتــاد األفر  

منطقة السـاحل يف الفتـرة    إىل ومفوض االحتاد األورويب املعين بالتنميةمصرف التنمية األفريقي 

لــدعم تنفيــذ  ماليــة والــيت قــدمت خالهلــا تعهــدات  ٢٠١٣تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٧إىل  ٤مــن 

  لوفاء جبميع التعهدات املقدمة؛ا  استراتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل، وتدعو إىل

إىل توقيــع اإلعــالن املتعلـق بتعزيــز التعــاون بـني األمــم املتحــدة واالحتــاد   تشـري    - ١٧  

املتواصــلة الــيت وإىل اجلهــود  )١١(٢٠٠٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٦األفريقــي يف أديــس أبابــا يف 

راض برنـــامج يف هـــذا الصـــدد، وتالحـــظ مـــع التقـــدير تقريـــر األمـــني العـــام عـــن اســـتع تبـــذل

ــامج،   )١٢(ســنوات لبنــاء قــدرات االحتــاد األفريقــي   العشــر ــة التعجيــل بتنفيــذ الربن ، وتؤكــد أمهي

علـى دعـم تنفيـذ برنـامج العشـر سـنوات لبنـاء القـدرات جبميـع           أصحاب املصلحةوحتث مجيع 

م جوانبه على حنو تام، وخباصة بدء تشغيل القوة االحتياطية األفريقية، وتطلـب إىل األمـني العـا   

  أن يقدم تقريرا عن التقدم احملرز يف هذا الصدد؛

بـالقرار املشـترك الـذي اختذتـه األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي أثنـاء          ترحب   - ١٨  

ــا يف        ــودة بأبوجـــ ــا، املعقـــ ــي ألفريقيـــ ــيق اإلقليمـــ ــة التنســـ ــرة آلليـــ ــة عشـــ ــدورة اخلامســـ الـــ

برنــامج خيلــف  ، والــذي يقضــي بإنشــاء فريــق عامــل للشــروع يف صــياغة  ٢٠١٤ مــارسآذار/

برنامج العشر سـنوات لبنـاء القـدرات الـذي وضـعته األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي يف عـام           

باعتبـــاره إســـهاما مهمـــا صـــوب منـــع نشـــوب الرتاعـــات وحـــل الرتاعـــات يف القـــارة   ٢٠٠٦

_______________ 

)١١(  A/61/630.املرفق ، 

)١٢(  A/65/716-S/2011/54. 
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، وتكـرر تأكيـد أمهيـة توسـيع     ٢٠٦٣املتحـدة خلطـة عـام     األفريقية، ويعكس أيضا دعـم األمـم  

  ون مع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف صياغة الربنامج اخللف؛نطاق التعا

أمهية دور فرقة العمل املشتركة بني اإلدارات املعنية بالشؤون األفريقيـة  تؤكد   - ١٩  

الـدعم الــذي   وآليـة التنسـيق اإلقليمـي ألفريقيـا يف كفالـة قـدر أكـرب مـن االتسـاق والتنسـيق يف          

سـيما   تسديه منظومة األمم املتحدة ألفريقيا، مبـا يف ذلـك الـدعم املقـدم لالحتـاد األفريقـي، وال      

ــيادة         ــة وس ــوق اإلنســان، واحلوكم ــات، وحق ــات وحــل الرتاع ــع نشــوب الرتاع ــادين من يف مي

  القانون، واإلعمار بعد انتهاء الرتاع، والتنمية؛

إقليمـي يف منـع نشـوب الرتاعـات، وخباصـة       األمهية البالغـة التبـاع ـج    تؤكد  - ٢٠  

واالجتــار فيمــا يتعلــق باملســائل العــابرة للحــدود مثــل اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة   

ــادة       باملخــدرات  ــوطني وإع ــادة الت ــوطن وإع ــزع الســالح والتســريح واإلعــادة إىل ال ــرامج ن وب

األساسـية ذات القيمـة العاليـة بشـكل     اإلدماج ومنع استغالل املوارد الطبيعيـة واالجتـار بالسـلع    

املشـروع باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع جوانبـه،          غري مشروع واالجتار غـري 

وتشــدد يف هــذا الصــدد علــى أن االحتــاد األفريقــي واملنظمــات دون اإلقليميــة يؤديــان دورا         

  املسائل؛  أساسيا يف التصدي هلذه

ــالغ     - ٢١   ــق الب ــن تعــ تعــرب عــن القل ــن    م ــذي يتهــدد الســالم واألم اظم اخلطــر ال

والتنمية االجتماعية واالقتصادية يف أفريقيا مـن جـراء اإلرهـاب، وتشـجع األمـم املتحـدة علـى        

العمل مع البلدان األفريقية واالحتاد األفريقي واجلماعـات االقتصـادية اإلقليميـة مـن أجـل دعـم       

  ذها؛وطنية ملكافحة اإلرهاب وتنفيإعداد خطط عمل إقليمية و

ــابع لالحتــاد    حتــيط علمــا   - ٢٢   ــان الصــادر عــن قمــة جملــس الســالم واألمــن الت بالبي

األفريقـــي بشـــأن مكافحـــة اإلرهـــاب والتطـــرف املقتـــرن بـــالعنف، الـــيت انعقـــدت بـــنريويب يف  

اإلرهــاب، ضــمن مبكافحــة كيانــات األمــم املتحــدة املعنيــة  يــب ب، و٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ٢

لدول األعضـاء تـوفري املسـاعدة وبنـاء القـدرات دعمـا جلهـود أفريقيـا         حدود والياا احلالية، وا

  يف جمال مكافحة اإلرهاب والتطرف املقترن بالعنف؛

تــزال  أن أعمــال العنــف، مبــا يف ذلــك العنــف اجلنســي، ال مــع القلــق تالحــظ  - ٢٣  

وحتـث  ترتكب ضد النساء واألطفال وقد تتصاعد حىت يف املراحل النهائية للرتاعات املسـلحة،  

علـى إحــراز مزيــد مــن التقــدم يف تنفيــذ السياســات واملبــادئ التوجيهيــة املتصــلة حبمايــة النســاء  

واألطفـــال يف حـــاالت الـــرتاع ومـــا بعـــد انتـــهاء النــــزاع يف أفريقيـــا وبتقـــدمي املســـاعدة هلـــم،   

رصـد حـاالت العنـف واإلبـالغ عنـها علـى حنـو أكثـر منهجيـة، وتالحـظ قـرارات             ذلك يف مبا

، وتشجع الكيانات املشاركة يف مبادرة األمم املتحـدة  ذات الصلةعامة وجملس األمن اجلمعية ال
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ملكافحة العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع وغريها من اجلهات املعنية يف منظومة األمـم املتحـدة   

على مساعدة املمثلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة بـالعنف اجلنسـي يف حـاالت النــزاع يف تنفيـذ        

  يف أفريقيا؛ مبا يف ذلك، واليتها

ــيت يعيشــها األطفــال يف حــاالت     مــع القلــق  تالحــظ أيضــا     -٢٤   ــة الشــديدة ال احملن

ــدام أطــراف الرتاعــ      ــاهرة إق ــا، وخباصــة ظ ـــزاع يف أفريقي ــال    ات املســلحةالن ــد األطف ــى جتني عل

األخـرى املرتكبـة يف حـق األطفـال، وتؤكـد ضـرورة       والتجـاوزات  واستخدامهم واالنتهاكات 

ة األطفال يف الرتاعات املسـلحة وكفالـة إدمـاج مسـأليت محايـة األطفـال وحقـوق األطفـال         محاي

يف حاالت الرتاع املسلح يف مجيع عمليات السالم، وتؤكـد أيضـا ضـرورة إسـداء املشـورة هلـم       

وتأهيلهم وتعليمهم بعد انتهاء النــزاع، مـع إيـالء االعتبـار الواجـب لقـرارات       وإعادة إدماجهم 

منظومـة األمـم املتحـدة     ، وتشـجع اجلهـات املعنيـة يف   ذات الصـلة امة وجملـس األمـن   اجلمعية الع

مبـا  على مساعدة املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح يف تنفيـذ واليتـها،   

  يف أفريقيا؛ يف ذلك

أمهية التصـدي للبعـد االجتمـاعي االقتصـادي لبطالـة الشـباب وتسـهيل         تؤكد  - ٢٥  

لنهوض مبشاركة الشباب يف عمليات صـنع القـرار مـن أجـل التصـدي للتحـديات االجتماعيـة        ا

  والسياسية واالقتصادية؛

ــدعو  - ٢٦   ــات وحــل     ت ــع نشــوب الرتاع ــرأة يف من ــز دور امل ــات إىل تعزي ويف  الرتاع

، ذات الصـلة حفظ السالم وبناء السـالم بعـد انتـهاء النــزاع، مبـا يتفـق وقـرارات جملـس األمـن          

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

الرفيـــــع املســـــتوى لتنفيـــــذ  ٢٠١٥وتســـــلم، يف هـــــذا الصـــــدد، بأمهيـــــة اســـــتعراض عـــــام  

  ؛)٢٠٠٠(  ١٣٢٥  القرار

باجلهود اليت يواصل االحتاد األفريقي بذهلا لكفالة محايـة حقـوق املـرأة     ترحب  - ٢٧  

ما بعد انتهاء النـزاع، وتشري يف هذا الصدد إىل اعتماد الربوتوكـول امللحـق   يف حاالت الرتاع و

بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسـان والشـعوب املتعلـق حبقـوق املـرأة يف أفريقيـا وبـدء نفـاذه وإىل         

اإلعــالن الرمســي املتعلــق باملســاواة بــني اجلنســني يف أفريقيــا وسياســة االحتــاد األفريقــي املتعلقــة   

اجلنسانية وبروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنـوب األفريقـي املتعلـق باملسـائل اجلنسـانية       باملسائل

فضال عن إطار التعاون من أجل منع العنف اجلنسي والتصدي لـه يف حـاالت الـرتاع    والتنمية، 

وما بعد انتهاء الرتاع يف أفريقيا الذي وقعت عليـه مفوضـية االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة،       

د أمهيــة تلـك الصــكوك بالنسـبة جلميــع البلـدان األفريقيــة يف تعزيـز دور املــرأة يف الســالم     وتؤكـ 

ومنـع نشــوب النـــزاعات يف القــارة، وحتــث بقــوة األمــم املتحــدة ومجيــع األطــراف املعنيــة علــى  
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، وترحــب أيضــا بقــرار االحتــاد األفريقــي القاضــي  مضــاعفة جهودهــا ودعمهــا يف هــذا الصــدد 

  ؛٢٠٦٣لعام  أفريقياخطة  من أجل حتقيقوالتنمية  متكني املرأة ةسن ٢٠١٥ سنةبإعالن 

احلمايـة  بـاجلهود املتواصـلة الـيت يبـذهلا االحتـاد األفريقـي لكفالـة         أيضـا  ترحب  - ٢٨  

 إىل اعتمـاد وبـدء نفـاذ   يف هذا الصدد  شريت، ووما بعد انتهاء الرتاع الرتاعيف حاالت لألطفال 

ــوق    ــي حلق ــاق األفريق ــة امليث ــلورفاهي ــالن ، وإىل الطف ــه اإلع ــذي وقع ــبتمرب  ١٧يف  ال أيلول/س

ــرتاع املســلح       ٢٠١٣ ــال وال ــة باألطف ــام اخلاصــة املعني ــة األمــني الع ــب ممثل إدارة الســالم ومكت

واألمــن مبفوضــية االحتــاد األفريقــي مــن أجــل إدمــاج آليــات احلمايــة يف مجيــع أنشــطة الســالم     

، منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة    اكة وثيقة مـع  واألمن اليت يضطلع ا االحتاد األفريقي، يف شر

وتؤكد على أمهية هذين الصكني بالنسبة جلميع البلدان األفريقية يف محايـة األطفـال املتضـررين    

  من الرتاعات املسلحة يف القارة؛

ــا   - ٢٩   ــا       حتــيط علم ــا يف أفريقي ــة املشــردين داخلي ــي حلماي ــاد األفريق ــة االحت باتفاقي

ــدأ ن  ــيت بــ ــاعدم الــ ــا يف ومســ ــمرب   ٦فاذهــ ــانون األول/ديســ ــاال   ٢٠١٢كــ ــإعالن كمبــ وبــ

ــق ــد يف     املتعلـ ــذي اعتمـ ــا الـ ــا يف أفريقيـ ــردين داخليـ ــدين واملشـ ــالالجئني والعائـ ــرين ٢٣بـ  تشـ

  ؛٢٠٠٩  األول/أكتوبر

إىل صون مبـدأ محايـة الالجـئني يف أفريقيـا وإجيـاد حـل حملنـة الالجـئني،          تدعو  - ٣٠  

ىل معاجلة أسـباب تنقـل الالجـئني وكفالـة العـودة الطوعيـة       بطرق منها دعم اجلهود اليت ترمي إ

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

الدويل، مبـا يف ذلـك الـدول األعضـاء ومفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني ومؤسسـات           

ر واليته، أن يتخذ إجراءات عملية لتلبيـة احتياجـات   األمم املتحدة املعنية األخرى، كل يف إطا

الالجئني والعائدين واملشردين من احلماية واملساعدة وأن يساهم بسخاء يف املشاريع والـربامج  

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

  احمللية املستضعفة اليت تأويهم؛

 بأن اآللية األفريقية الستعراض األقران تسـهم بشـكل جمـد منـذ نشـأا يف      تقر  - ٣١  

، وتشــري يف هــذا حتسـني احلوكمــة ودعــم التنميـة االجتماعيــة واالقتصــادية يف البلـدان األفريقيــة   

 ٢٠١٣تشــرين األول/أكتــوبر  ٢١الصـدد إىل حلقــة النقــاش الرفيعــة املســتوى الــيت عقــدت يف  

األفريقيـة السـتعراض   قي يف جمال احلوكمة خالل عشر سنوات من اآلليـة  بشأن االبتكار األفري

السـنوية   واليت نظمت خالل دورة اجلمعية العامة الثامنـة والسـتني لالحتفـال بالـذكرى     األقران

  العاشرة إلنشاء اآللية؛
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 االحتـاد  بالقرار الذي اختذته مجعية رؤسـاء الـدول واحلكومـات يف   حتيط علما   - ٣٢  

بشـأن دمــج اآلليـة األفريقيـة الســتعراض     ٢٠١٤ قمتـها املنعقــدة يف حزيران/يونيـه   األفريقـي يف 

األقران ضـمن هياكـل االحتـاد األفريقـي، وتـدعو منظومـة األمـم املتحـدة والـدول األعضـاء إىل           

رات ملســـاعدة اآلليـــة علـــى تـــوفري قـــدر مهـــم مـــن الـــدعم املـــايل الطـــوعي ودعـــم بنـــاء القـــد   

  بأنشطتها؛    االضطالع

باملبـادرات الـيت تقودهـا أفريقيـا لتعزيـز اإلدارة السياسـية واالقتصـادية         رحبت  - ٣٣  

وإدارة الشــركات، مثــل امليثــاق األفريقــي بشــأن الدميقراطيــة واالنتخابــات واحلكــم واآلليــة         

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

ــة  ــة، ويـــب مبنظومـ ــة     العمليـ ــدان األفريقيـ ــاعد البلـ ــاء أن تسـ ــدة والـــدول األعضـ ــم املتحـ األمـ

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

النــهوض بالدميقراطيــة والنظــام الدســتوري وســيادة القــانون وتعزيــز احلكــم الرشــيد ومواصــلة    

  انتخابات حرة نزيهة شفافة يشارك فيها اجلميع؛مكافحة اإلفالت من العقاب ويف إجراء 

بدور جلنة بناء السالم يف كفالة مراعاة تويل البلدان اخلارجـة مـن الـرتاع     تنوه  - ٣٤  

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

ــرت      ــد انتــهاء ال ــة لبنــاء الســالم بع ــة واإلقليمي ــتعراض  الدولي ــدان قيــد االس وتالحــظ ، اع يف البل

اخلطـــوات اهلامـــة الـــيت اختـــذا اللجنـــة للتعـــاون مـــع بورونـــدي ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى  

بيساو من خالل استراتيجيات متكاملة لبناء السالم ومع غينيا وليربيا مـن   -وسرياليون وغينيا 

و إىل مواصــلة االلتــزام علــى   خــالل بيانــات االلتزامــات املتبادلــة بشــأن بنــاء الســالم، وتــدع       

الصــعيدين اإلقليمــي والــدويل بتنفيــذ تلــك االســتراتيجيات والوفــاء بالتزامــات األطــراف كــل     

  ؛اآلخر  جتاه

مما قد يؤدي إليه تفشي وبـاء إيبـوال يف منطقـة غـرب     تعرب عن القلق البالغ   - ٣٥  

ان املتضررة يف ميـادين بنـاء   أفريقيا يف الفترة األخرية من انتكاس يف املكاسب اليت حققتها البلد

ــة، وترحــب       ــة االقتصــادية واالجتماعي ــبىن التحتي ــاء ال الســالم واالســتقرار السياســي وإعــادة بن

بإنشــاء بعثــة األمــم املتحــدة للتصــدي العاجــل لفــريوس إيبــوال، وهــي أول بعثــة تنشــئها األمــم    

وطنيـة واإلقليميـة   املتحدة ملواجهة حاالت الطوارئ يف جمال الصحة، وكذلك جبميـع اجلهـود ال  

والدولية الرامية إىل إاء األزمة، وتعيد تأكيد أمهية دور املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة يف  

  ؛غرب أفريقياسيما االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول   هذا الصدد، وال

 مـم جبميـع الـدول األعضـاء وهيئـات األمـم املتحـدة املعنيـة ومنظومـة األ         يب  - ٣٦  

املتحدة أن تـوفر دعمـا متواصـال للبلـدان األفريقيـة املتضـررة مـن تفشـي وبـاء إيبـوال مـن أجـل             
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تعزيز قدرة نظمها الصحية وقابليتها للتكيف ملواجهة األزمات الصحية ودعم االنتعاش املطـرد  

  يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي؛

األفريقية اخلارجة مـن النــزاع،    مبنظومة األمم املتحدة أن تساعد البلدان يب  - ٣٧  

بناء علـى طلبـها حسـب االقتضـاء، يف مـا تبذلـه مـن جهـود مـن أجـل بنـاء القـدرات الوطنيـة،              

، بطرق منها وضع استراتيجيات وطنية إلصالح قطاع األمـن ونـزع سـالح املقـاتلني السـابقني     

ــيهم   ــال املرتبطــ مبــن ف ــالقوات  واألطف وتســرحيهم  ،ةاجلماعــات املســلح  واملســلحة أن ســابقا ب

وإعــادة إدمــاجهم وتــوفري مقومــات العــودة اآلمنــة للمشــردين داخليــا ولالجــئني والشــروع يف    

أنشطة مـدرة للـدخل، وخباصـة للشـباب والنسـاء، وتـوفري اخلـدمات العامـة األساسـية، وتـدعو           

  الدول األعضاء إىل القيام بذلك؛

طــاع األمــين الــذي بإطــار سياســة االحتــاد األفريقــي إلصــالح الق  حتــيط علمــا  - ٣٨  

اعتمــده مــؤمتر رؤســاء دول وحكومــات االحتــاد األفريقــي خــالل مــؤمتر قمــة االحتــاد األفريقــي  

، وترحـب بالـدعم املقـدم مـن األمـم املتحـدة والشـركاء        ٢٠١٣املعقودة يف كانون الثاين/ينـاير  

مـم املتحـدة،   ، مبا يف ذلك منظومة األاإلمنائيني يف صياغة إطار السياسة، ويب باتمع الدويل

  مواصلة دعم اجلهود املبذولة من أجل تنفيذه؛

 علــى مواصــلة دعــم التــدابري الراميــة إىل التصــدي للتحــديات املتمثلــة يف  حتــث  - ٣٩  

ــا،     القضـــاء علـــى الفقـــر واجلـــوع وإجيـــاد فـــرص العمـــل وحتقيـــق التنميـــة املســـتدامة يف أفريقيـ

فــرص الوصــول إىل األســواق  ، حســب االقتضــاء، ختفيــف عــبء الــديون وحتســنيذلــك يف مبــا

ودعم القطاع اخلاص ومباشرة األعمال احلـرة والوفـاء بااللتزامـات املتعلقـة باملسـاعدة اإلمنائيـة       

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

  عليها؛ متفق

لتهيئـة بيئـات مؤاتيـة     بضرورة أن تواصل البلدان األفريقية بـذل اجلهـود   تسلم  - ٤٠  

لتحقيـق منــو يشـمل اجلميــع دعمـا للتنميــة املســتدامة وضـرورة أن يواصــل اتمـع الــدويل بــذل      

اجلهـود لزيــادة تــدفق مـوارد جديــدة وإضــافية لتمويـل التنميــة مــن مجيـع املصــادر، العامــة منــها     

 ن األفريقيـة يف واخلاصة، والداخلية منـها واخلارجيـة، مـن أجـل دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا البلـدا         

 جمال التنمية، وترحب مبختلـف املبـادرات املهمـة املتخـذة بـني البلـدان األفريقيـة وشـركائها يف        

  التنمية يف هذا الصدد؛

تعـددي  املمبنظومة األمم املتحدة والـدول األعضـاء والشـركاء الثنـائيني و     يب  - ٤١  

ــام وكفالــ     ــاء بالتزام ــل بالوف ــواردة يف  األطــراف والشــركاء اجلــدد التعجي ــذ األحكــام ال ة تنفي
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على حنـو تـام وعاجـل وتنفيـذ الشـراكة       )٤(اإلعالن السياسي املتعلق باحتياجات أفريقيا اإلمنائية

  ؛)١٣(اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا

احلكومات األفريقية علـى تعزيـز اهلياكـل والسياسـات مـن أجـل يئـة         تشجع  - ٤٢  

، اتيـة لتحقيـق النمـو االقتصـادي الشـامل للجميـع واجتـذاب االسـتثمار املباشـر األجـنيب          بيئة مؤ

يئة مناخ لالستثمار على حنو يتسم بالشفافية واالستقرار وميكـن  مواصلة بعدة طرق من بينها 

التنبؤ به وتنفذ فيه التعاقدات بصـورة سـليمة وحتتـرم فيـه حقـوق امللكيـة، وعلـى تعزيـز التنميـة          

عيـة واالقتصـادية والعدالـة االجتماعيـة، ويــب بالـدول األعضـاء األفريقيـة واملنظمــات        االجتما

اإلقليمية ودون اإلقليمية أن تساعد البلدان األفريقية املعنية، بناء على طلبها، عـن طريـق تعزيـز    

ــة وحتســينها،         ــرادات العام ــة واإلي ــوارد الطبيعي ــة إلدارة امل ــها الوطني ــى وضــع هياكل ــدرا عل ق

و، يف هذا الصدد، اتمع الدويل إىل دعم هذه العمليـة عـن طريـق تقـدمي املسـاعدة املاليـة       وتدع

 والتقنيــة املناســبة وعــن طريــق جتديــد التزامــه ببــذل اجلهــود مــن أجــل مكافحــة االســتغالل غــري 

  املشروع للموارد الطبيعية لتلك البلدان، طبقا للقانون الدويل؛

ــة  تشــري  - ٤٣   ــرارات املتعلق ــاون   إىل الق ــز التع ــم املتحــدة    والتواصــلبتعزي ــني األم ب

واملنظمــات أو الترتيبــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، وتشــجع التنســيق والتعــاون بــني منظومــة    

األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة واجلماعـات االقتصـادية اإلقليميـة يف جمـايل       

  فريقية وألولويات مؤسساا يف القارة واملنطقة؛الدعوة وحشد دعم اتمع الدويل للبلدان األ

ــر األمــني العــام        تالحــظ  - ٤٤   ــذ التوصــيات الــواردة يف تقري إجنــاز اســتعراض تنفي

، وتطلب إىل األمني العام أن يضع، بالتشاور مع الشركاء املعنـيني، مقترحـات   )١٤(١٩٩٨ لعام

ا يف ذلـك تعزيـز التعـاون بـني األمـم      تتعلق بالسياسة العامة بشأن املسائل احملـددة يف تقريـره، مبـ   

املتحدة واالحتاد األفريقي واملنظمات دون اإلقليمية، خاصة يف جمـاالت منـع نشـوب الرتاعـات     

ــها،و ــظ الســالم  حل ــاء الســالم   ،وحف ــاشوبن ــة      واالنتع ــهوض بالتنمي ــرتاع، والن ــهاء ال ــد انت بع

  اإلنسان؛ وحقوق ،وسيادة القانونواحلكم الرشيد،  ،االجتماعية االقتصادية

بالتوصيات اليت قدمها األمـني العـام إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا       حتيط علما  - ٤٥  

ــة       ــز فرقــة العمــل املشــتركة بــني اإلدارات واملعني ــة لتعزي الســابعة والســتني بشــأن الســبل املمكن

 ، بوسائل منـها تعزيـز أنشـطة الـدعوة املشـتركة إىل تقـدمي الـدعم الـدويل        )١٥(بالشؤون األفريقية

_______________ 

)١٣(  A/57/304.املرفق ، 

)١٤(  A/52/871-S/1998/318. 

 .A/67/205/Add.1-S/2012/715/Add.1نظر ا  )١٥(



A/RES/69/291 تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير األمني العام عن أسباب النـزاع يف أفريقيا وحتقيق السالم الدائم والتنمية املستدامة فيها  
 

15/15 

يف تعبئة الدعم من أجل تنفيذ الـربامج واملبـادرات ذات الصـلة يف أفريقيـا،      واملساعدةألفريقيا، 

فيهــا دور الســالم واألمــن يف يئــة بيئــة مؤاتيــة للتنميــة،   يراعــىومناصــرة النــهج واحللــول الــيت 

وتعيد تأكيد ضرورة كفالة املزيـد مـن االتسـاق وتـوخي ـج متكامـل يف الـدعم الـذي تقدمـه          

األمم املتحدة إىل أفريقيا، مبا يف ذلك لدى متابعة تنفيذ نتائج مجيع مـؤمترات القمـة واملـؤمترات    

  العاملية املتصلة بأفريقيا؛

تــزال قائمــة   إىل األمــني العــام أن يواصــل رصــد التحــديات الــيت ال      تطلــب  - ٤٦  

مة يف أفريقيـا ورصـد   والتحديات املستجدة اليت حتول دون حتقيق السالم الدائم والتنمية املستدا

النهج الذي تأخذ به منظومة األمـم املتحـدة والـدعم الـذي تقدمـه، وتقـدمي تقـارير سـنوية عـن          

  .ذلك إىل اجلمعية العامة

  ٩٦اجللسة العامة 
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٩

 


