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 الدورة الثانية والسبعون
 )ب( من جدول األعمال املؤقت* 67البند 

الشرررر اجلة اجلدمرررردة مررررأ ريرررر    ميررررة ر  م يررررا  
   احمل ز يف الت فيذ والدعم الدويلالت دم 

 رسباب ال رزاع يف ر  م يا وحت يق السالم الدائم والت مية املستدامة  يها  
 

 األمني العام   م    
 

 موجز 
، جيري استعراض التقدم الذي حتقـ  71/315يف هذا التقرير املقدم عمال بقرار اجلمعية العامة  

 سيهــامنــذ دقــدر دقريــر األمــع العــام عــن  ســباب النــزاي يف  سريقيــا ودعزيــز الاــالم الــدا م والتنميــة املاــتدامة 
(A/65/152-S/2010/526.) 

 وء علــــ وياــــلض ال ــــ 2017إىل حزيران/يونيــــ   2016ويغطــــت التقريــــر الوــــلة مــــن  و /يوليــــ   
التقريـر التقـدم التطورات الر ياية يف جمال الاالم واألمـن واردباههـا تلتنميـة املاـتدامة يف  سريقيـا. ويتنـاول 

الـــــ  لـــــان التقريـــــر ا ستعرا ـــــت  الـــــذي  حر دـــــ  مناومـــــة األمـــــم املتحـــــدة يف دنويـــــذ األولـــــو ت األساســـــية
 خطـــة ت الاـــالم واألمـــن الـــوار،ة يفحـــد،ها، لمـــا يتنـــاول الـــدعم الـــذي قدمتـــ  املنامـــة لتنويـــذ  ولـــو  قـــد

 .2063وخطة ا حتا، األسريقت لعام  2030التنمية املاتدامة لعام 
بشــ ن و ــو سياســات مقلحــة ملعاجلــة  71/315و شــيا مــو الو يــة املنيــويف عليهــا يف القــرار  

التحـــــد ت املاـــــتمرة والنااـــــرة الـــــ  دواجـــــ   سريقيـــــا، ينـــــاقا التقريـــــر ،ور املنامـــــات ا قليميـــــة واـــــرلا ها 
ن الاــــالم يف  سريقيــــا، اــــن ســــيهم األمــــم املتحــــدة، علــــ  النحــــو املبــــع ا قليميــــع والــــدوليع يف جمــــال  ــــو 

و ا هــار املشــل  بــع األمــم املتحــدة وا حتــا، األسريقــت لتعزيــز الشــرالة يف جمــال الاــالم واألمــن، املوقـ ـ يف
. وُياــل ض التقريــر ال ــوء  ي ــا علــ   ويــة منــو نشــوب النزاعــات وا اجــة املاســة 2017نياــان/ بري   يف
ــــر، يف التقريــــر دو ــــيات  إىل معاجلــــة األســــباب اجلذريــــة لنشــــو ا ل ــــت يتاــــيف حتقيــــ  ســــالم ماــــتدام. ود
بينهــا دو ــية للم تمــو الــدوه، اــا سيــ  األمــم املتحــدة،  ن ياــتمر يف دعزيــز التعــاون الاياســت والوــ   مــن

حـالل الاـالم املاـتدام، واملؤسات واملاه مو املنامات األسريقيـة ا قليميـة و،ون ا قليميـة يف جهو،هـا  
 .تعتبار  ن هذه املنامات هت املات يب األول للنزاعات يف القارة األسريقية

  
 
 

 * A/72/150. 
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 م دمة - روال 
(، S/PRST/1997/46، ا طلو األمع العام، بناء عل  هلب من جملس األمن )1998يف عام  - 1

حتليــ  اــام  ألســباب النــزاي والتشــ يو علــ  حتقيــ  الاــالم الــدا م والتنميــة املاــتدامة يف  سريقيــا. إبجــراء 
التقرير الذي   دره األمع العام بعد إجـراء التحليـ ، اقـلخت ا ـاا دـدابة ملـد،ة ملنـو نشـوب النزاعـات  ويف

لقــــــــارة األسريقيــــــــة و ويــــــــا حــــــــدحا وا ــــــــد منهــــــــا، وإحــــــــالل الاــــــــالم ودشــــــــ يو التنميــــــــة املاــــــــتدامة يف ا
 (.A/52/871-S/1998/318 انار)
، هلبت اجلمعية العامة من األمع العام  ن يقدم دقريراً ياتعرض سي  حالـة 63/304ويف القرار  - 2

. وبعد إجراء مشاورات واسعة النطاق دوىل دناـيقها م تـب 1998يف دقرير عام دنويذ التو يات الوار،ة 
املاتشـــار ا ـــايف لشـــؤون  سريقيـــا واـــارلت سيهـــا مناومـــة األمـــم املتحـــدة عـــن هريـــ  سرقـــة العمـــ  املشـــللة 

ا ،ارات املعنيــــــة تلشـــــــؤون األسريقيــــــة، قــــــدم األمـــــــع العــــــام إىل اجلمعيــــــة العامـــــــة دقريــــــرا استعرا ـــــــيا  بــــــع
(A/65/152-S/2010/526 يبـــع سيـــ  التقـــدم الـــذي حتقـــ  والتو ـــيات واملقلحـــات الـــ  درمـــت إىل  ديـــد )

 العم  املشل  مو  سريقيا.
ويف الـــــق التقريـــــر، ســـــلض ال ـــــوء علـــــ   ن مناومـــــة األمـــــم املتحـــــدة يتعـــــع عليهـــــا  ن دؤســـــس  - 3

تعزيـز قــدرة املنامــات ا قليميـة األسريقيــة تعتبـار  ن هــذه املنامــات هـت الــ  د ــطلو الشـرالات املناســبة ل
تلدور الر ،ي يف جمـا ت الاـالم والتنميـة يف القـارة. ويف ا عـالن الرذـت الـذي اعتمـده ا حتـا، األسريقـت 

ء النزاعـــات اناســـبة الـــذلرو الاـــنوية ا ماـــع  نشـــا  ، دعهـــد ا حتـــا، بعـــدم إلقـــاء عـــب 2013يف عـــام 
اجلي  القا،م من األسارقة، وهو يقوم اآلن بتنويذ مناومة الالم واألمن األسريقية. وعالوة عل  الـق،  عل 

ـــــو نشـــــوب النزاعـــــات والتعـــــايف مـــــن   ر النزاعـــــات  ســـــهن موهـــــوم ا وـــــا  علـــــ  الاـــــالم، اـــــا يت ـــــمن من
ســـــتعراض هي ـــــ  بنـــــاء الاـــــالم انتها هـــــا، الـــــذي هُـــــرخت يف دقريــــر سريـــــ  ا ـــــ اء ا ستشـــــاري املعــــ  ت بعــــد

(A/69/968-S/2015/490 يؤلـــــد علـــــ  العالقـــــة الـــــ  دـــــربض الاـــــالم الـــــدا م تلتنميـــــة املاـــــتدامة و ويـــــة ،)
 عل  حد سواء. 2030التش يو عل  ا وا  عل  الاالم وعل  دنويذ خطة التنمية املاتدامة لعام 

عد تلتشاور مو سرقة العمـ  املشـللة بـع ا ،ارات الذي  ُ  ،ء دلق ا لوية، يقدم هذا التقريروإ ا - 4
ـــــا، معلومـــــات ملد ـــــة  ـــــة الـــــ  ير ســـــها م تـــــب املاتشـــــار ا ـــــايف لشـــــؤون  سريقي ـــــة تلشـــــؤون األسريقي املعني

ل واملبـــا،رات التطـــورات الر ياـــية يف جمـــال الاـــالم واألمـــن يف  سريقيـــا )الوـــري ال ـــا ( ويعـــرض األعمـــا عـــن
 2017إىل حزيران/يونيــــ   2016الر ياــــية الــــ  ا ــــطلعت  ــــا األمــــم املتحــــدة يف الوــــلة مــــن  و /يوليــــ  

ســبي  دنويــذ دو ــيات التقريــر ا ستعرا ــت )الوــري ال الــ (. وينــاقا هــذا التقريــر  ي ــا ،ور املنامــات  يف
وــري الرابــو(، إىل جانــب التو ــيات الراميــة ا قليميــة و،ون ا قليميــة يف ا وــا  علــ  الاــالم يف  سريقيــا )ال

 إىل دعزيز ،ور هذه املنامات وارالتها مو اجملتمو الدوه، اا يف الق األمم املتحدة )الوري ا امس(.
  

 استع اض ألحداث العام - اثنيا 
رخـــاء خــالل الوــلة املشــمولة تلتقريــر، اســتمرت  سريقيـــا يف إحــرا  دقــدم لبــة يف ا ــاه التنميــة وال - 5

إىل حتقيقـ  الـذي يتم ـ  يف  ن ديـب   2063والاالم. و اايا مو اهلـد  الرابـو الـذي دتطلـو خطـة عـام 
سرض سي   ـريبة جديـدة  2016 سريقيا قارة مااملة و منة، ا ذ ا حتا، األسريقت قرارا اترخييا يف  و /يولي  

طبــــــ  عليهــــــا اــــــرو  معينــــــة. وحــــــد  يف املا ــــــة علــــــ  الاــــــلو املاــــــتور،ة إىل  سريقيــــــا الــــــ  دن 0.2قــــــدرها 

https://undocs.org/ar/S/PRST/1997/46
https://undocs.org/ar/A/52/871
https://undocs.org/ar/A/RES/63/304
https://undocs.org/ar/A/65/152
https://undocs.org/ar/A/69/968
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مليــون ،و ر ولــول  400 قــدر بـــال ــريبة إىل مــن   ــندوق الاــالم التــابو لالحتــا، األسريقــت مبلغــا يُ  هــذه
لتحقي   هدا  من بينها دوسة ميـدر ك ـن التعويـ  عليـ  والتنبـؤ بـ  لتمويـ   نشـطة الاـالم  2020 عام

  لتمويــ  ا حتــا، األسريقــت، علــ  النحــو الــذي ياــهم واألمـن ولوالــة وجــو، ميــدر منيــا وك ــن التنبــؤ بــ
إرســاء ،عــا م ا ســتقالل املــاه ملناومــة الاــلم واألمــن األسريقيــة. وقــد رحــب جملــس األمــن  ــذا القــرار  يف
 عمليــة إ ــالخت مؤساــت، بقيــا،ة بــول. واــري ا حتــا، األسريقــت  ي ــا يف دنويــذ (2016) 2320قـراره  يف

 .2018لاغامت، ر يس رواندا، من  ج  حتوي  املنامة إىل هيرة قارية دعتمد عل  نواها ولول عام 
لالســتوا،ة مــن العا ــد الــدكغرايف  2017وقــد لرســت الــدول األع ــاء يف ا حتــا، األسريقــت عــام  - 6

 (2015) 2250ألمــن التــابو لامــم املتحــدة عــن هريــ  ا ســت مار يف الشــباب. و شــيا مــو قــرار جملــس ا
بش ن الشباب والاـالم واألمـن الـذي اـد، سيـ  اجمللـس علـ   ويـة و ـو سياسـات بشـ ن إاـرا  الشـباب 

  ســـلض سيهـــا ومشـــارلتهم يف العمليـــات الاياســـية وعمليـــات الاـــالم،  عـــد ا حتـــا، األسريقـــت خريطـــة هريـــ
ال وء عل   رورة ا ست مار يف دنويـذ عمليـات سياسـية اـاملة و  يليـة ودشـارلية، يف إهـار رليـزة ا قـوق 

خريطـــة الطريـــ  ”،  قـــر ا حتـــا، األسريقـــت  ي ـــا 2017وا  ـــم و  ـــع الشـــباب. ويف لـــانون ال ا /ينـــاير 
، الـ  دـوسر “2020سريقيـا ولـول عـام الر ياية للخطوات العملية اهلا،سة إىل إس ات  وت البنا،ق يف  

للبلـــدان األسريقيـــة واملنامـــات ا قليميـــة والشـــرلاء اآلخـــرين إراـــا،ات عمليـــة يف جهو،هـــا الراميـــة إىل دعزيـــز 
 الاالم واألمن يف القارة.

وسيما يتعل  ت ولمة، استمرت اآلليـة األسريقيـة  سـتعراض األقـران يف ا ـاا خطـوات دـو إعـا،ة  - 7
، اعتمــــد املنتــــدو األسريقــــت  ســــتعراض األقــــران بعــــ  املقــــررات 2016سوــــت  ب/ غاــــطس  دنشــــيطها.

والتو ـيات املختلوــة الــ  درمـت إىل دقويــة القــدرات البشـرية واملاليــة واملؤساــية ل ليـة. وعــالوة علــ  الــق، 
الـــدور الـــذي بتوســـيو نطـــاق و يـــة اآلليـــة لتعزيـــز  2017قــام قـــا،ة ا حتـــا، األسريقـــت يف لـــانون ال ا /ينـــاير 

 لليهما.  2063وخطة عام  2030د طلو ب  يف ر د ودقييم خطة عام 
وعمومــا، سقــد حققــت البلــدان األسريقيــة مزيــدا مــن النمــو ا قتيــا،ي، وعملــت يف الوقــت نواــ   - 8

علـــ  معاجلـــة األســـباب اجلذريـــة للنزاعـــات ومنـــو نشـــو ا وإ،ارحـــا، وهـــت بـــذلق د ـــاس  التطـــر  العنيـــا 
ا جنا ات ا قتيا،ية الر ياية يف دقرير األمع العام عن الشرالة اجلديـدة مـن  جـ  دنميـة وا رهاب. ودر، 

 (.A/72/223 سريقيا )
وخالل الوـلة املشـمولة تلتقريـر، اـهدت  سريقيـا سـبو انتخـاتت رتسـية انتهـت إبعـا،ة انتخـاب  - 9

ابو ســة،ي والغــابون و امبيــا ونقــ  الاــلطة إىل ر ــيس  خــر يف غامبيــا وغــا  وســان دــومت ر ــيس الدولــة يف لــ
وبريناـــيا واليـــومال. ولـــرن لـــان معاـــم هـــذه ا نتخـــاتت الرتســـية قـــد  جريـــت بطريقـــة اـــاملة لل ميـــو 
واواسة وسـلمية، سـهن نتـا ل القليـ  مـن ا نتخـاتت األخـرو سـببت مشـال  و  ـرت سـلبا علـ  ا سـتقرار 

 اياست والتنمية ا جتماعية وا قتيا،ية.ال
ـــا ل ا نتخـــاتت الرتســـية الـــ  جـــرت  - 10 سوـــت غامبيـــا، رســـ  الـــر يس املنتهيـــة و يتـــ  ا عـــلا  بنت
، مما  ،و إىل   ،ة التودرات الاياسـية يف البلـد. ويف األسـابيو الالحقـة، 2016لانون األول/،يام   يف

ول غرب  سريقيا وا حتا، األسريقت واجملتمو الدوه، اا يف الق األمم  جرو ل  من اجلماعة ا قتيا،ية لد
ودوـا،ي  2017املتحدة، مواو ات م  وـة  ،ت إىل قبـول الـر يس  ن يغـا،ر البلـد يف لـانون ال ا /ينـاير 

https://undocs.org/ar/S/RES/2320(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/ar/A/72/223
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التدخ  العا ري مـن قبـ  اجلماعـة. ودوا ـ  املم ـ  ا ـايف لامـع العـام لغـرب  سريقيـا ومنطقـة الاـاح  
 و   حاب امليلحة املعنيع للمااعدة يف ح  األ مة يف غامبيا سلميا.مو مجي
ويف الغــابون، تلـــت حــدة التـــودر مردوعــة بـــع ا  ومــة واملعار ـــة يف  عقــاب إجـــراء ا نتخـــاتت  - 11

. وبد  حوار وه  دقو،ه ا  ومـة وسـض هـذه األ مـة الـ  2016الرتسية املتنا ي عليها يف  ب/ غاطس 
،ت املخــاو  الــ    رحــا املعار ــة بشــ ن نتي ــة ا ــوار إىل   ،ة دعقيــد جهــو، امليــا ة هــال  مــدها. و 

وديــاعد طــاهر انــد ي املزيـــد مــن العنــا. وتـــ  م تــب األمــم املتحــدة ا قليمـــت لوســض  سريقيــا يشـــار  
  مجيو مراح  األ مة ا نتخابية.بنشا  يف

اياســية واألمنيــة عــن نتــا ل متباينــة. سقــد ســعت ويف مجهوريــة  سريقيــا الوســط ،  ســورت ا الــة ال - 12
ا  ومــة إىل ،ســو ع لــة ا  ــالحات، وإعــا،ة إنشــاء املؤساــات الر ياــية وامل ــت قــدما يف عمليــة ا ــوار 
مو مجيو اجلماعات املالحة. واستمر اجملتمو الدوه يف دزويد ا  ومة بدعم  البـال  األويـة، اـا يف الـق 

لاــــالم وامليــــا ة الــــ  يقو،هــــا ا حتــــا، األسريقــــت ويــــدعمها لــــ  مــــن اجلماعــــة ،عمــــ  للمبــــا،رة األسريقيــــة ل
ا قتيـا،ية لــدول وسـض  سريقيــا، واملـؤ ر الــدوه املعـ  انطقــة البحـةات ال ــ و وال ونغـو ودشــا، و نغــو .  

ـــا ا لوســـط  لمـــا  ن بع ـــة األمـــم املتحـــدة املت املـــة املتعـــد،ة األبعـــا، لتحقيـــ  ا ســـتقرار يف مجهوريـــة  سريقي
عملــــت بقــــوة لــــر،ي العنـــــا واايــــة املــــدنيع و،عــــم املؤساـــــات الدكقراهيــــة ودشــــ يو ا ــــوار الاياســـــت. 

ــــة   ــــ  ا ــــايف لامــــع العــــام جلمهوري ــــ  املم  ــــة، عــــن هري ــــة، وستوا ــــ  البع  ــــيس البع  ــــا الوســــط  ور  سريقي
لبنــاء مـن  جـ  إ ــاء الاـلطات الوهنيـة يف دعزيــز الاـالم واألمـن، بينمــا سـيدعو امل تـب إىل التعـاون ا ،عـم

 األ مة عل  اليعيد ،ون ا قليمت.
الو يـــة ال انيـــة  ويف مجهوريـــة الغونغـــو الدكقراهيـــة، اردوعـــت حـــدة التـــودرات الاياســـية مـــو انتهـــاء - 13

. وهُـــرخت حـــ  مؤقـــت عـــ  ا دوـــاق الاياســـت الـــذي  ُبـــرم برعايـــة 2016األول/،ياـــم   لـــانونللـــر يس يف  
. بيــد  ن دنويــذ ا دوــاق 2016ال ونغــو الدكقراهيــة يف لــانون األول/،ياــم  املــؤ ر األســقوت جلمهوريــة 

واج  ن اات عديدة نتي ة لعدم الوساء ت لتزامات تلقـدر ال ـايف ووجـو، نقـا   ـعا يف دناـيم بعـ  
اجلهــات الاياســية املعار ــة. وعلــ  ســبي  امل ــال، سقــد نــد،ت  جــزاء مــن املعار ــة تلاــرو  الــ    سيهــا 

ـــو راء اجلديـــد ودشـــ ي  ح ومـــة الوحـــدة الوهنيـــة دوقيـــو  اللديـــب ا ـــايف بتنويـــذ ا دوـــاق ودعيـــع ر ـــيس ال
اجلديـــدة، ممـــا  ا، مـــن ال ـــبابية الاياســـية. ويف الوقـــت نواـــ ، اســـتمر نشـــر العنـــا عـــن  يـــدي اجلماعـــات 

ي. وجيـري حاليـا املالحة يف ارق مجهورية ال ونغو الدكقراهية وامليليشيات املوجو،ة يف  قاليم و ية لاسـا
التحقي  يف مقت  ا بةين التابعع لامـم املتحـدة اللـذين لـا  جيـر ن حتقيقـا بنـاء علـ  د ليـا مـن جملـس 
األمــن، بينمــا  نشــ  جملــس حقــوق ا ناــان جلنــة حتقيــ  للناــر يف ا،عــاءات العنــا األوســو نطاقــا. واملم ــ  

مــم املتحــدة لتحقيــ  ا ســتقرار س بع ــة منامــة األا ــايف لامــع العــام جلمهوريــة ال ونغــو الدكقراهيــة ور ــي
مجهوريــة ال ونغــو الدكقراهيــة واملبعــوأل ا ــايف لامــع العــام ملنطقــة البحــةات ال ــ و تلــوا منخــرهع  يف

  دش يو الاالم واألمن والتنمية. اما يف ،عم اجلهو، الرامية إىل
احتــا،ي اي جملاــع   ــ  الناــاء حــواه  و جنــزت اليــومال العمليــة ا نتقاليــة دــو دشــ ي  برملــان - 14
يف املا ـة مـن  ع ـاء  18عامـا  35يف املا ة من  ع ا  . ويش   ال ملانيون الذين دق   عمارهم عـن  25

هـــذا ال ملـــان، بينمـــا ك ـــ  األع ـــاء اجلـــد، نيـــا العـــد، ا مجـــاه ألع ـــا  . وانتخـــب هـــذا ال ملـــان ر ياـــا 
. و ،و انتقــال الاــلطة باالســة ودشــ ي  ا  ومــة اجلديــدة 2017 احتــا،  جديــدا للبلــد يف اــبا /س اير

،  ار األمــــع العــــام 2017باــــرعة إىل إعطــــاء ،سعــــة لاولــــو ت املتعلقــــة ببنــــاء الاــــالم. ويف  اار/مــــار  
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مقديشــو وبيــدواه يف  ول   رة ميدانيــة رذيــة لــ . و عــرب عــن د ــامن  مــو  بنــاء الشــعب اليــوماه و اــا، 
ىل دناــيم ا نتخـاتت الرتسـية بن ــاخت، تلـرغم مـن   مــة اجملاعـة الـ  جنمــت عـن اجلوــا  جبهـو،هم الراميـة إ

 وال  است ابت هلا ا  ومة اااعدة ولا ت مناومة األمم املتحدة واملنامات غة ا  ومية.
ومال يف ملاربـــة حرلـــة الشـــباب. وعلـــ  اليـــعيد األمـــ ، اســـتمرت بع ـــة ا حتـــا، األسريقـــت يف اليـــ - 15
،   ب  بناء املؤساات األمنية اليـومالية 2017حلول الذلرو الانوية العاارة لنشر البع ة يف عام  ومو

 ولويــة ملحــة. ويف األاــهر القليلــة املا ــية، تهــر دواســ  يف اآلراء علــ  انتقــال املهــام مــن البع ــة إىل قــوات 
 د،ة دام  بت سيس قطاي  م  قوي.األمن اليومالية بناء عل  ارو  مل

ومل ُُيــــر  ســــوو دقــــدم  ــــري  دــــو دنويــــذ ادوــــاق حــــ  النــــزاي يف مجهوريــــة جنــــوب الاــــو،ان. ويف   - 16
،  علــن ر ــيس جنــوب الاــو،ان عــن إهــالق مبــا،رة للحــوار الــوه  ل ولويــة 2016األول/،ياــم   لــانون

. ويف  وء اهل مات العا رية املاتمرة ال  دعر ـت هلـا معاقـ  املعار ـة علـ  مـدار 2017قيوو لعام 
لعــام، قوبــ  هــذا ا عــالن بتشــ ق لبــة مــن جانــب  حــزاب املعار ــة واجملتمــو املــد  واملنامــات الدينيــة ا

 .2017وجيهية موسعة يف   ر/مايو  ال يوتقر إىل امليداقية حىت بعد دنييب جلنة د وما
نيع واستمرت بع ة األمم املتحدة يف جنوب الاو،ان يف بذل جهو،ها من  ج  دعزيز ااية املـد - 17

بينما لانت القوات ا  ومية دعرق  عملياحا بدرجـة لبـةة. وعلـ  الـرغم مـن  ن إ ـاء حالـة الت هـب  طـر 
ماليـع اـخيف يف جنـوب الاـو،ان ُيتـاجون إىل املاـاعدة  7,8اجملاعة يف بع  املناه ، سال يـزال هنـا  

ـــــر ن الغـــــذا ا ناـــــانية. و ،و اـــــن اهل مـــــات العاـــــ رية وديـــــاعد حـــــدة انعـــــدام األمـــــ ت إىل دشـــــريد  ل 
مليــــون اـــخيف، ممــــا جعــــ    مـــة الالجرــــع هنــــا  دتيـــاعد باــــرعة   م يــــ  هلـــا يف العــــامل للــــ .  3.8 مـــن

واستمرت األمم املتحـدة يف ،عـم املم ـ  الاـامت لالحتـا، األسريقـت جلنـوب الاـو،ان ومم لـت اهليرـة ا  وميـة 
 يذ ادواق الاالم.وار الوه  ودنوالدولية املعنية تلتنمية، من  ج  دش يو ا 

ومل يتحق  سوو دقـدم  ـري  خـالل الوـلة املشـمولة تلتقريـر يف دنويـذ اجلهـو، الراميـة إىل حتاـع  - 18
ومعاجلة املاا   ال    دزال معلقة بع الاو،ان وجنوب الاـو،ان بعـد انويـاهلما. سلـم ُيـدأل  ي دقـدم، 

. وعلـــ  2012   يلول/ســبتم 27وخا ــًة يف دنويــذ ا دواقــات التاــو الـــ  وقعــت عليهــا ا  ومتــان يف 
يف التوا ـــ  مـــو اجلـــانبع، بـــدعم الـــرغم  ن سريـــ  ا حتـــا، األسريقـــت الرسيـــو املاـــتوو املعـــ  تلتنويـــذ اســـتمر 

 بيت  و الو و النها ت سيها.األمم املتحدة، مل ُُير  دقدم لبة بش ن اللديبات املؤقتة يف منطقة   من
و قوات ا  وميـة واجلماعـات املاـلحة الـ  مل دوقـ القتال بع ال واهدت ،ارسور اخنوا ا لبةا يف - 19

علــ  ادوــاق الاــالم. غــة  ن النزاعــات القبليــة العنيوــة واجلــرا م الواســعة ا نتشــار الــ  درد بهــا امليليشــيات 
املالحة ما  الت دولد انعدام األمن ودؤخر ح    مة التشر، الواسعة النطاق. سلم ينوذ ادواق الاالم حىت 

 ، ودوقوـــت املواو ـــات مـــو الـــدول غـــة املوقعـــة. وجيـــري حاليـــا إعـــا،ة دشـــ ي  العمليـــة اآلن بشـــ   لامـــ
املختلطــة لالحتــا، األسريقــت واألمــم املتحــدة يف ،ارســور مــن  جــ  دقلــييف نطــاق عملهــا واللليــز علــ  اايــة 

 ، حتقي  ا ستقرار.املدنيع وجهو 
لبناء الاالم وغةه مـن الشـرلاء الـدوليع بيااو، قام م تب األمم املتحدة املت ام   - ويف غينيا - 20

ـــدول غـــرب   سريقيـــا، الـــ  لعبـــت ،ور الوســـيض بـــدعم جهـــو، الوســـاهة الـــ  دقو،هـــا اجلماعـــة ا قتيـــا،ية ل
ويف إبـرام  2016 يلول/سـبتم   10و و خريطة الطري  الاداسـية النقـا ، الـ    ا دوـاق عليهـا يف  يف

. و وجـدت اجلماعـة وسـيلة للخـرو  مـن األ مـة، 2016 لتـوبر دشـرين األول/ 14ادواق لـو لري املـؤر  
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ول ــن اجلهــات الواعلــة الوهنيــة مل دتخــذ حــىت اآلن خطــوات ملموســة يف ا ــاه دعيــع ر ــيس و راء دــواسقت 
ــــــ  ُعقــــــدت يف حزي ــــــو. ويف القمــــــة ال ــــــ  ودشــــــ ي  ح ومــــــة اــــــاملة لل مي ــــــا،  2017ران/يوني يف مونروسي

ن   هرا  النزاي مهلة  ال ة  اهر  خـرو ل اـر اجلمـو، الاياسـت، رؤساء ،ول وح ومات اجلماعة م قرر
 .2017او حىت  اية  يلول/سبتم  بيا - و ديد و ية البع ة األمنية التابعة لل ماعة يف غينيا

ويف بورونــدي،  ي بعــد عــامع مــن بــدء األ مــة، دزايــدت حــدة اجلمــو، و  ــب  الو ــاء الاياســت  - 21
الــة األمنيــة قــد اــهدت بعــ  التحا ــن، ســهن التقــارير دويــد  ن  عمــال القتــ   ل ـر  ــيقا. ولــرن لانــت ا 

وا ختواء وا عتقال التعاوت وا ختطا  القاري واألنشطة اب  العا رية ال  دقوم  ا اجلنـاخت الشـبا  
للحـــزب ا ـــالم املعـــرو  تســـم إمبونةالـــور   دـــزال ماـــتمرة حتـــت قيـــا،ة ا  ومـــة ا اليـــة وقـــوات األمـــن 

ـــة ا ناـــانية ودـــدسقت لتابعـــة هلـــا. ونتي ـــة لـــذلق، سقـــد دـــدهورت بشـــدة حالـــة التنميـــة ا قتيـــا،ا ية وا ال
بلدان املنطقة موجات ماتمرة من الالجرع الوارين من بلدهم. ويف هذا الاياق، سـو  يُنشـر هنـا   إىل

ذل اجلهـــو، عنيـــر اـــرهة اتبـــو لامـــم املتحـــدة بت ليـــا مـــن جملـــس األمـــن. ويف الوقـــت نواـــ ، ياـــتمر بـــ
 ا قليمية برعاية مجاعة ارق  سريقيا من  ج  التش يو عل  إجراء حوار سياست اام  لل ميو.

و  يزال ا رهاب والتطر  العنيا يش الن حديدا ر يايا للاالم واألمن يف  سريقيا. وما  الـت  - 22
قـــوات األمـــن يف بلـــدان اهل مـــات ا رهابيـــة داـــتهد  الاـــ ان املـــدنيع، اـــن ســـيهم الناـــاء واألهوـــال، و 

حوض وةة دشا، )ال امةون ودشا، والني ر وني ة ( وبورلينـا ساسـو ومـاه. ويف املنـاه  األل ـر د ـررا، 
،اخليـا  و الالجرـع مليـون اـخيف مـن املشـر،ين  2.5و  سيما يف مشال اـرق ني ـة ،   ـب   ل ـر مـن 

  و العا دين.
جلنايات، ال   نش حا الـدول األع ـاء يف جلنـة حـوض وـةة وا طلعت القوة املشللة املتعد،ة ا - 23

، قامـت 2017دشا، وبنن، جبهو، جبارة يف هر، مجاعة بولو حرام من معاقلها الاابقة. ويف اـبا /س اير
موو ية ا حتا، األسريقت والبلدان املااوة بقوات يف سرقة العم  تلتوقيو علـ  ادوـاق جديـد لتنويـذ الـدعم 

م، بـــدعم مـــن م تــــب األمـــم املتحـــدة لـــدو ا حتــــا، األسريقـــت. و ان جملـــس األمـــن يف قــــراره ومـــذلرة دوـــاه
ابــا،رة إقليميــة مما لــة دنطــوي علــ  قيــام بورلينــا ساســو ودشــا، ومــاه وموريتانيــا والني ــر  (2017) 2359

بنشــر قــوة مشــللة لــدول اجملموعــة ا ماســية ملنطقــة الاــاح ،  ــد  التيــدي للتطــر  العنيــا واجلركــة 
وق املنامــــة عــــ  الوهنيــــة يف منطقــــة الاــــاح . و  يــــزال جيــــري ا بــــال  عــــن اــــواغ  خطــــةة متعلقــــة وقــــ

ا ناــان يف ســياق م اسحــة بولــو حــرام، اــا يف الــق عمليــات ا عــدام وا حت ــا  التعاــوت  وســي ون 
 ة  ن دااري اعاجلة هذه الشواغ .لزاما عل  الدول األع اء املعني

ويف ليبيا،   دزال ا الة متـودرة ومل دنوـذ العمليـة ا نتقاليـة حـىت تلشـ   ال امـ ، حيـ    دـزال  - 24
لزيـــــــة للاـــــــيطرة إىل قيـــــــام العديـــــــد املوا يـــــــة موجـــــــو،ة. و ،و سقـــــــدان املؤساـــــــات ا المـــــــة املر  املؤساــــــات

اجلماعات املتطرسة غة التابعة للدولة امارسة الايطرة الوعلية علـ  بعـ  املنـاه ، ودردـب علـ  الـق  من
بتنويـذ  يتهـا املردبطـة  ،ة  نشطة ا  ار غة املشروي. ودوا   بع ة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا دنويذ و 

 ا دواق الاياست الليا.
ويف مــاه، حــد ت بعــ  التطــورات ا جيابيــة يف ا ــاه دنويــذ ادوــاق الاــالم، اــا يف الــق إنشــاء  - 25

سلطات مؤقتة يف ل  منطقـة مـن املنـاه  الشـمالية ا مـس، وعقـد مـؤ ر لالناـ ام الـوه ، وبـدء عمليـة 
حـــىت اآلن دنويـــذ ا  ـــالحات املؤساـــية والاياســـية الر ياـــية ا ـــد،ة  اســـتعراض للدســـتور. غـــة  نـــ  مل يـــتم

https://undocs.org/ar/S/RES/2359(2017)
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ادوـــاق الاـــالم. و ،و التـــ خة املت ـــرر يف دنويـــذها إىل إعاقـــة إعـــا،ة نشـــر قـــوات الـــدساي واألمـــن املاليـــة  يف
يـــزال ا نوـــالت األمـــ  متوشـــيا  ودرســـيل ســـلطة الدولـــة يف مشـــال البلـــد ووســـط . ويف إ اء هـــذه ا لويـــة،  

 ولذلق عل  حدو،ها. ،ماه وجنو ا ضوس يف
 

 حتسني الرتجليز على العالقة بني السالم والت مية  
حتــت  2017ون ال ا /ينــاير يف ا ـوار الرسيــو املاــتوو الــذي عقــده ر ـيس اجلمعيــة العامــة يف لــان - 26

وا وــا   2030مة لعــام بنــاء الاــالم املاــتدام لل ميــول  وجــ  التــل ر بــع خطــة التنميــة املاــتدا”عنــوان 
وا وـا  علـ  الاـالم.  2030، نوقشت روابـض التعا ـد بـع خطـة التنميـة املاـتدامة لعـام “عل  الاالم

لالوــا علــ   ويــة العالقــة بــع الاــالم والتنميــة ودشــ عان   2063وخطــة عــام  2030ودؤلــد خطــة عــام 
 عل  ادباي  ل اام  للنهوض تلتنمية املاتدامة وحتقي  الاالم الدا م.

، عقـــــد األمــــع العـــــام املــــؤ ر الاـــــنوي األول املشــــل  بـــــع األمـــــم 2017/ بري  نياــــان 19ويف  - 27
املتحدة وا حتا، األسريقت يف مقر األمم املتحدة مو ر يس موو ـية ا حتـا، األسريقـت. وخـالل املـؤ ر، ادُوـ  

 ، وعلـــــــ 2063وخطـــــــة عـــــــام  2030علـــــــ   ـــــــرورة دعزيـــــــز  وجـــــــ  التـــــــل ر والت امـــــــ  بـــــــع خطـــــــة عـــــــام 
 ية وإ اء ا ولمة الرايدة.ال  جمع يتبو   ا لليا ومت امال إ اء العالقة اهلامة بع الاالم والتنم لال  ن
ومـن  جــ  الت ليــد علــ  العالقـة بــع  ويــة الاــالم والتنميــة علـ  اليــعيد ا  ــومت الــدوه، قامــت  - 28

م تب ،عم بناء الاالم بتنايم اجتمـاي مشـل  إ،ارة الشؤون ا قتيا،ية وا جتماعية تألمانة العامة و مانة 
منطقـــة  جلنـــة بنـــاء الاـــالم بشـــ ن ا الـــة يفبـــع اجمللـــس ا قتيـــا،ي وا جتمـــاعت و  2017يف حزيران/يونيـــ  

الااح . واد، املشارلون يف ا جتماي عل   رورة  نب اللليز عل  اجملال األم  عل  حاـاب اجملـا ت 
 . جتماعية وا قتيا،ية والبيريةاجلذرية ال  دتي  تجملا ت ا األخرو ومعاجلة األسباب النزاي

  
   فيذ التوصيات الواردة يف الت  م  االستع اضي - اثلثا 

ياــلض هــذا الوــري ال ــوء علــ  املبــا،رات وا جــراءات الــ  ا ــطلعت  ــا مناومــة األمــم املتحــدة  - 29
 (.A/65/152-S/2010/526التقريــر ا ستعرا ـــت الشام  )مؤخراً من  ج  دنويــذ التو ــيات الــوار،ة يف 

 
 التعاون املؤسسي - رلف 

ـــــ  إبهـــــا 71/254، ا ـــــذت اجلمعيـــــة العامـــــة القـــــرار 2016يف لـــــانون األول/،ياـــــم   - 30 ر املتعل
 الشـــــرالة بـــــع األمـــــم املتحـــــدة وا حتـــــا، األسريقـــــت بشـــــ ن خطـــــة  سريقيـــــا للت امـــــ  والتنميـــــة للوـــــلة  ديـــــد
. ودـوسر الشـرالة منـ ا عامـا للتعـاون بـع األمـم املتحـدة وا حتـا، األسريقـت مـن خـالل  ليــة 2017-2027

بــــ امل اــــاملة دــــدعم  ا  ــــطالي التناــــي  ا قليميــــة ألسريقيــــا الــــ  ســــتم ن مناومــــة األمــــم املتحــــدة مــــن
 2030وخطـــة عـــام  2063ا حتـــا، األسريقـــت واجلماعـــات ا قتيـــا،ية ا قليميـــة يف دنويـــذ خطـــة عـــام   ـــا

 .ومناقة بيورة سعالة وملابطة
و األمـع العـام ور ـيس ويف املؤ ر الانوي األول املشل  بع األمم املتحـدة وا حتـا، األسريقـت، وقـ  - 31

قت عل  ا هار املشل  بع األمم املتحدة وا حتا، األسريقت لتعزيـز الشـرالة يف جمـال موو ية ا حتا، األسري
الاــالم واألمــن. ويهــد  هــذا ا هــار إىل دعزيــز التعــاون بــع األمــم املتحــدة وا حتــا، األسريقــت مــن خــالل 

https://undocs.org/ar/A/65/152
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ا  الناــبية الــ  دتمتــو إقامــة اــرالة  ل ــر اســلادي ية ومنه يــة وقابليــة للتنبــؤ بــع املنامتــع اســتنا،ا إىل املــز 
 ـــا لــــ  منامــــة منهمـــا وإىل العالقــــة الت امليــــة بينهمـــا يف جمــــاه الاــــالم واألمـــن، لمــــا يهــــد  إىل   ،ة 

يــة يف  سريقيــا هـــوال التناــي  والتــل ر علــ  املاـــتوو العمليــاني بــع املنامتــع يف التيـــدي للتحــد ت األمن
 ،ورة النزاي.

ااــل  م تــب املاتشــار ا ــايف لشــؤون  سريقيــا مــو الل نــة  ،2016ويف دشــرين األول/ لتــوبر  - 32
دعزيــــز ”حتــــت عنــــوان  2016وي  سريقيــــا لعــــام ا قتيــــا،ية ألسريقيــــا وإ،ارة اــــؤون ا عــــالم يف دناــــيم  ســــب

. “ولمــة الراــيدة والاــالم وا ســتقرارالشــرالات مــن  جــ  حتقيــ  التنميــة املاــتدامة الشــاملة لل ميــو وا 
توو علـ  مـدار هـذا األسـبوي تلتعـاون مـو ا حتـا، األسريقـت، وولالـة التخطـيض ونامت  حداأل رسيعة املا

والتناي  التابعة للشرالة اجلديدة من  ج  دنمية  سريقيا، واآللية األسريقيـة  سـتعراض األقـران، واجلماعـات 
يـة. وقـد وسـر هـذا ا قتيا،ية ا قليمية، و ع اء سرقـة العمـ  املشـللة بـع ا ،ارات املعنيـة تلشـؤون األسريق

  سريقيا عن هري  دوهيد الشرالات.األسبوي منية عاملية سعالة وااملة لتش يو التنمية املاتدامة يف 
 

 ، وحفظ السالم، وإدارة ال رزاعاتم ع نشوب ال رزاعات - ابء 
وا ـــلت ليـــا ت مناومـــة األمـــم املتحـــدة دقـــدر الـــدعم يف معاجلـــة النزاعـــات يف  سريقيـــا، حاـــب  - 33

الو ية املنوهة ب   ليان منها. ومن  ج  إعا،ة إقامة ا وار بع القبا   ا ليـة حـول اسـتخدام األرا ـت، 
لـــت  نشـــ ت منامـــة األمـــم املتحـــدة لاغذيـــة والزراعـــة خدمـــة لليـــحة ا يوانيـــة دتمحـــور حـــول اجملتمـــو ا 

د رلــز هــذا املشــروي، اهلــا،  وقــمنطقــة  بيــت ا ،اريــة املتنــا ي عليهــا بــع الاــو،ان وجنــوب الاــو،ان.  يف
دـوسة سـب  العــيا، علـ  دعزيـز ا ســتقرار ا جتمـاعت بـع قبيلــ  ،ين ـا نقـو  واملاــةية. وجيـري حاليــا  إىل

 الاو،ان والبلدان اجملاورة هلا. دوسيو نطاق هذا املشروي ليي  إىل املناه  ا دو،ية األخرو يف جنوب
اــا   اجلناـانية واملــوار، الطبيعيــة وبنـاء الاــالم، وااــل  نشـ  بــر مل مشــل  جديـد متعلــ  تملو ُ  - 34

يف إنشا   بر مل األمم املتحدة للبيرة، وبر مل األمـم املتحـدة ا ئـا ت، وم تـب ،عـم بنـاء الاـالم، وهيرـة 
األمــــم املتحــــدة للماــــاواة بــــع اجلناــــع و  ــــع املــــر ة. وبــــد  املشــــروي الت ــــريا األوه يف مشــــال لر،ســــان. 

مليــون ،و ر  6.7 ناــا  مبلــ  األ،اة التحويزيــة العامليــة يف جمــال املــر ة والاــالم واألمــن والعمــ  اومجعــت 
الاـــنة األوىل، تلتعـــاون مـــو هيرـــة األمـــم املتحـــدة للمـــر ة. ويف بورونـــدي،   دـــزال الناـــاء الوســـيطات،  يف

 600 000زيـــد عـــن زاعـــات، حيـــ  يشـــار  مـــا ياللـــواني دـــدعمهن األ،اة، يشـــ لن قـــوة جبـــارة يف حـــ  الن
 ل  دقام عل  اليعيد ا لت.اخيف يف ا وارات ا

وسيما يتعل  انو نشوب النزاعات املتيـلة إب،ارة املـوار،،  ُهلقـت مبـا،رة مشـللة بـع ا  ومـات  - 35
 األسريقية بشـ ن ا سـتدامة وا سـتقرار واألمـن، يف الـدورة ال انيـة والعشـرين ملـؤ ر األهـرا  يف ادواقيـة األمـم

ــــة بشــــ ن دغــــة املنــــا ، املعقــــو،ة يف مــــرالا، املغــــرب، يف دشــــرين ال ــــا /نوسم   ، 2016املتحــــدة ا هاري
وداع  املبا،رة إىل حتقي   هدا  منها منو التهديدات الناارة عن ن وب املـوار، الطبيعيـة وسـوء ا ،ارة. 

ن اجلوــــــــا  الشــــــــديد دعــــــــا  مــــــــ و مانــــــــة ادواقيــــــــة األمــــــــم املتحــــــــدة مل اسحــــــــة التيــــــــحر يف البلــــــــدان الــــــــ 
 لورقة العم  املعنية تملبا،رة. التيحر وخبا ة يف  سريقيا هت ال  دؤ،ي ،ور األمانة من و/ و
وسيما يتعل  تجلوانب الوقا ية املتيلة وماية األهوال من العنا،  عدت املم لة ا ا ـة لامـع  - 36

و  نيــد األهوــال واســتخدامهم ومنــو دعــرض العــام املعنيــة تألهوــال والنــزاي املاــل  خطــة عمــ    ــاء ومنــ
عــت عليهــا مـــو دناــيقية ا رلـــات األ وا،يــة يف مــاه، و عـــدت خطــة عمـــ  األهوــال للعنــا اجلناـــت، ووق  
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ـــــر عـــــت عليهـــــا مـــــو ا رلـــــة الشـــــعبي  ـــــاء ومنـــــو  نيـــــد األهوـــــال واســـــتخدامهم يف الاـــــو،ان، ووق   ة لتحري
 قطاي الشمال. - الاو،ان

 
 والتعايف مأ رث  ال زاعات بعد انتهائهاب اء السالم  - ييم 

قدمت مناومة األمم املتحدة ،عما مرلزا يف جمـال الاياسـات واملشـاريو ملاـاعدة البلـدان األسريقيـة  - 37
مـــة األمـــم املتحـــدة للطوولـــة مشـــروي علـــ  التعـــايف مـــن   ـــر النزاعـــات بعـــد انتها هـــا. سوـــت مـــاه، ،عمـــت منا

 ب تـــــو. ودلقـــــ  مـــــا جمموعـــــ   مـــــن  هوـــــال املـــــدار  يف 355م الـــــذي خيـــــد “التعلـــــيم مـــــن  جـــــ  الاـــــالم”
لتوعيـة جمـتمعهم ا لـت  “إىل املـدار سـوراء العـو،ة ”آلخرين التدريب عل  القيـام بـدور األهوال ا من 495

خـــالل  الاـــالم والتماســـق ا جتمـــاعت. ومـــن مـــن خـــالل التوا ـــ  والتنـــاقا مـــو غـــةهم وجهـــا لوجـــ  حـــول
والـــــ امل ا ااعيـــــة الراميـــــة إىل دزويـــــد الشـــــباب تأل،وات اليـــــحيحة لتشـــــ يو الاـــــالم ا ـــــوارات اجملتمعيـــــة 

مــن اآلتء واألمهــات  ويــة الاــالم  325 000والتوــاهم، ســاهم هــؤ ء األهوــال يف نشــر معــارسهم وإقنــاي 
اــالم والتماســق وا ســتقرار. وســلطت منامــة العمــ  الدوليــة ال ــوء علــ   ويــة العمــ  الال ــ  لــ ،اة لبنــاء ال

والقــدرة علــ  اليــمو، يف  سريقيــا مــن خــالل الــدورة التدريبيــة املتعلقــة ت حيــاءات وحتلــيالت ســوق العمــ ، 
 .يف لوت ،يووار 2016 ا /نوسم  دشرين ال 4دشرين األول/ لتوبر إىل  24ال  نامت يف الولة من 

ريـر التنميـة ا قتيـا،ية يف  سريقيـا دقوقام مؤ ر األمم املتحـدة للت ـارة والتنميـة بتاـليض ال ـوء يف  - 38
 علــــ   ن الاــــياحة لــــديها القــــدرة علــــ  ا ــــد مــــن طــــاهر نشــــوب النزاعــــات ودعزيــــز الاــــالم 2017لعــــام 
خالل خل  سريف العم  ودعزيز التنمية ا جتماعية وا قتيا،ية. وقام املرلز املشل  بع جامعة األمـم  من

قتيــا،يع وا جتمـــاعيع بشــ ن ا بت ـــار والت نولوجيـــا املتحــدة وجامعـــة ماســلخيت للبحـــ  والتـــدريب ا 
بتقيــيم بــر مل املاــاعدة النقديــة غــة املشــروهة الــذي جيــري دنويــذه يف اــرق مجهوريــة ال ونغــو الدكقراهيــة 
وأتلد من الت  ة ا جيا  لل  مل عل  ا ست مارات األسرية يف ال روة ا يوانية و  ،ة ا لتحاق تملـدار  

 .القدرة عل  اليمو، وحتاع
 

 ال مو االقتصادي املط د والت مية املستدامة - دال 
 د  دعزيز التنمية ا قتيا،ية وا جتماعية يف  سريقيا والقدرة علـ  اليـمو، مـن  جـ  التيـدي  - 39

لاسباب اجلذرية للنـزاعات، سقد وا لت مناومة األمـم املتحـدة دقـدر ها وـة واسـعة مـن  ـروب الـدعم. 
  ل  من م تب املاتشار ا ايف لشؤون  سريقيا واألون تـا، يف دناـيم اجتمـاي رسيـو املاـتوو بشـ ن واار 

. 2016الاياحة والتنمية املاتدامة يف  سريقيا، والق تلتعاون مو املنامة العاملية للاـياحة يف  و /يوليـ  
قشـــة ماـــاواحا يف حتقيـــ  و اتخت ا جتمـــاي منـــ ا سريـــدا لل هـــات  ـــاحبة امليـــلحة يف قطـــاي الاـــياحة ملنا

 هـــدا  التنميــــة املاــــتدامة يف  سريقيــــا. ووســـر م تــــب املم ــــ  الاــــامت ألقـــ  البلــــدان ئــــوا والبلــــدان الناميــــة 
الاــاحلية والــدول اجلزريــة اليــغةة الناميــة منتــد ت عامليــة لتبــا،ل املعــار  بشــ ن دنويــذ بــر مل العمــ   غــة

سطنبول( يف  سريقيا، والق تللديـب لعقـد إ)بر مل عم   2020-2011البلدان ئوا للعقد  لياحل  ق  
اجتماعـــات بشـــ ن الطاقـــة املاـــتدامة يف ،ار الاـــالم، جبمهوريـــة دنــــزانيا املتحـــدة، يف لـــانون األول/،ياـــم  

 .2017، وبش ن التو ي  العري  ا زمة، يف ،الار، يف ابا /س اير 2016
ـــــدمت إ،ارة الشـــــؤون ا قتيـــــا،ية وا جتما - 40 ـــــة التابعـــــة لامانـــــة العامـــــة خـــــدمات استشـــــارية وق عي
غينيــا مــن  جــ  دطــوير ا ولمــة ا ل لونيــة يف اســلادي يات التنميــة املاــتدامة يف البلــد، ودعزيــز املــوار،  إىل



 A/72/269 

 

10/21 17-13183 

 

املؤساية والبشرية لتحقي   هدا  التنميـة املاـتدامة. ويف جنـوب الاـو،ان، نوـذت منامـة األمـم املتحـدة 
مليـون ،و ر لـدعم اجملتمعـات ا ليـة  11يونيـدو(، تلتعـاون مـو لنـدا، مشـروعا بقيمـة للتنمية اليناعية )ال

 الــ  دعــيا علــ   ــيد األذــا  واليــناعات املتيــلة بــ ، الراميــة إىل حتاــع األمــن الغــذا ت، وخلــ  ســريف
ة للعمـــ ، وا وـــا  علـــ  قطـــاي ميـــا د األذـــا . ويتعـــاون اليـــندوق الـــدوه للتنميـــة الزراعيـــة مـــو الشـــرال

اجلديـدة مــن  جــ  دنميــة  سريقيـا يف إهــار املبــا،رة املتعلقــة تألمــن الغـذا ت والتغــذوي يف  سريقيــا لــدعم دنويــذ 
 التدخالت التغذوية الوعالة املتعد،ة القطاعات ال  د طلو  ا ا  ومات.

 
 ح وق اإلنسان والشؤون اإلنسانية - هاء 

عل    ر القرارات ال  ا ذت يف مؤ ر القمة العاملت للعم  ا ناا ، و ـو سريـ  األمـم املتحـدة  - 41
ماـــارا ”الُقطـــري يف ني ـــة ، بقيـــا،ة م تـــب األمـــم املتحـــدة لتناـــي  الشـــؤون ا ناـــانية، رؤيـــة مشـــللة و 

الشـمالية الشـرقية يف البلـد، دو إنشاء من  منا  لتقدر املاـاعدة ا ناـانية والتنمويـة يف املنطقـة  “حاذا
 مت او ا الو وة بع العم  ا ناا  والعم  التنموي،  شيا مو هريقة العم  اجلديدة.

ودقـــدم موو ـــية األمـــم املتحـــدة الاـــامية  قـــوق ا ناـــان الـــدعم التقـــ  واملـــاه والـــدعم تملــــوار،  - 42
 سريقــــــــت  قــــــــوق ا ناــــــــانالبشــــــــرية، يف مجلــــــــة  مــــــــور، منهــــــــا و ــــــــو خطــــــــة العمــــــــ  العشــــــــرية للعقــــــــد األ

. 2018( الــ  ســُلسو  عتما،هــا يف مــؤ ر قمــة ا حتــا، األسريقــت يف لــانون ال ا /ينــاير 2016-2026)
ودشــــ   خطــــة العمــــ  دلــــق خطــــة عمليــــة املنحــــ  علــــ   ــــعيد القــــارة للنهــــوض جبــــدول  عمــــال حقــــوق 

 يــذيتيـ  بتنو يمـاس يقــت حتـا، األسر األمـم املتحـدة وا ع ي ـا الــدعم املتبـا،ل والتعـاون بــ يتوا ـ ا ناـان. و 
األمم  عالعم  املشل  ب األمم املتحدة املتعلقة ببذل العناية الواجبة يف مراعاة حقوق ا ناان، يف ياسةس

 .يقتاملتحدة وا حتا، األسر 
 

 احلكم ال شيد وسيادة ال انون وإقامة العدل -واو  
اـــؤ ر قمـــة التنميـــة يف  سريقيـــا، عقـــد م تـــب  علـــ  هـــاما مـــؤ ر هوليـــو الـــدوه الاـــا،  املعـــ  - 43

املاتشــار ا ــايف لشــؤون  سريقيــا، ت اــلا  مــو ح ومــة لينيــا، وا حتــا، األسريقــت، و مانــة اآلليــة األسريقيــة 
الـدوه مـن  جـ  ا  ـم  و ستعراض األقران، اجتماعا رسيو املاتوو بش ن الدعم الذي يقدم  مؤ ر هولي

ا جتماي عملية املؤ ر إىل دقدر الدعم الت نولوجت واملاه إىل اآللية، وإىل دوعي   الرايد يف  سريقيا. و،عا
 .2063املؤار األسريقت املقلخت لامن البشري، عل  النحو املبع يف خطة عام 

وقــدمت بع ــة األمــم املتحــدة املت املــة املتعــد،ة األبعــا، لتحقيــ  ا ســتقرار يف مــاه، وهيرــة األمــم  - 44
للمــر ة، الــدعم إىل ســلطات الدولــة يف مــاه  ســتعا،ة ســيا،ة القــانون وحتاــع ســريف و ــول املــر ة  املتحــدة

وامليــا ة يف مــاه  العدالــةإىل العدالــة وم اسحــة ا ســالت مــن العقــاب. لمــا قــدما الــدعم لل نــة ا قيقــة و 
الدوليـة حاليـا مـو ح ومـة  بش ن ما ل  املااواة بع اجلناـع والعدالـة ا نتقاليـة. ودعمـ  املنامـة البحريـة

اليومال ا حتا،يـة والاـلطات ا قليميـة اليـومالية علـ  إعـا،ة إنشـاء إ،ارة وريـة، دشـم  حتـدي  القـانون 
 ودنايمية. نيةالبحري للبلد وما يتي  ب  من  هر قانو 

 



A/72/269 
 

 

17-13183 11/21 

 

 متكني امل رة واملساواة بني اجل سني يف ظ  السالم واألمأ -زاي  
والزراعـــة العمـــ  علـــ  املاـــا   املتيـــلة تألمـــن الغـــذا ت والزراعـــة، الـــ   وا ـــلت منامـــة األغذيـــة - 45

دشم  املااواة بع اجلناع، و  ع املر ة، وا ماية من العنا اجلناا . وعل  سبي  امل ـال، سـهن نـوا،ي 
ية قا مــة مــن  جــ  دنميــة دشــارل انية،كيــلا التابعــة للوــاو، والــ    ــ    ــا متميــزا مراعيــا لالعتبــارات اجلناــ

 عل  اجملتمعات ا لية، دنتشر يف مجيو  داء املرات من اجملتمعات الريوية يف البلدان األسريقية.
وما برحت موو ـية األمـم املتحـدة الاـامية  قـوق ا ناـان دقـدم الـدعم للمقـرر ا ـايف لالحتـا،  - 46

ا ناــان والشــعوب، س ــال عــن العديــد األسريقــت املعــ  وقــوق املــر ة يف  سريقيــا، والل نــة األسريقيــة  قــوق 
املبا،رات املتعلقة تملااواة بع اجلناع وحقـوق املـر ة، والـق تلتعـاون مـو موو ـية ا حتـا، األسريقـت،  من

ـــزوا  املب ـــر،  يف جمـــا ت مـــن قبيـــ  املاـــا   اجلناـــانية، وم اسحـــة التطـــر  العنيـــا، و وا  األهوـــال، وال
ليــا  ي ــا بتعزيــز و ــو لتيبــات موحــدة عــن حقــوق ا ناــان، ور ــد والــزوا  ت لــراه. ويقــوم امل تــب حا

 ا حتا، األسريقت ملراقبة ا نتخاتت. ي حقوق ا ناان واملناورات اجلناانية وإ،راجها يف ،ل
 

 إصالح قطاع األمأ ونزع السالح والتس مح وإعادة اإلدماج -حاء  
تلتعــاون مــو البنــق الــدوه، الــدعم لالحتــا، قــدم م تــب األمــم املتحــدة لــدو ا حتــا، األسريقــت،  - 47

األسريقت يف و و مقلحـات لـ  مل يـوسر التوجيـ  ا سـلادي ت   نـاء انتقالـ  إىل املرحلـة ال انيـة مـن بر جمـ  
املقلحات دقدر الـدعم  ذه(. ودت من ه2019-2017املتعل  بنزي الاالخت والتاري  وإعا،ة ا ،ما  )

الخت والتاـري  وإعـا،ة ا ،مـا ، ودوهيـد التعـاون بـع ا حتـا، األسريقـت واألمـم التشغيلت لتدخالت نزي الا
ـــــد اجملـــــا ت  ـــــزي الاـــــالخت والتاـــــري  وإعـــــا،ة ا ،مـــــا ، وحتدي ـــــدوه، بشـــــ ن بـــــر مل ن ـــــق ال املتحـــــدة والبن

 ا سلادي ية اات األولوية.
دبطع تلقـوات هوـال مـن األهوـال مـر  7 590وقدمت اليونيايا الـدعم يف داـري  مـا جمموعـ   - 48

واجلماعــات املاــلحة مــن خــالل بــرامل رذيــة لنــزي الاــالخت والتاــري  وإعــا،ة ا ،مــا  يف مجهوريــة  سريقيــا 
 ردبطع،هوـ   خـر مـ 12 600. وُسـر خت دـو مـن 2016الوسط  ومجهورية ال ونغـو الدكقراهيـة، يف عـام 

ريقيــــا الوســــط  ومجهوريــــة ال ونغــــو  و مشــــتب  يف اردبــــاههم، تلقــــوات واجلماعــــات املاــــلحة يف مجهوريــــة  س
 الدكقراهية وبلدان حوض وةة دشا، وماه.

 
مكا حرررة انتشرررار األسرررلحة الصررراخلة واألسرررلحة اةفيفرررة ارررخل املشررر وعة واجل  رررة امل  مرررة  -طاء  

 العاب ة للحدود الوط ية
ت املـة ملنطقـة إن م تب اـؤون نـزي الاـالخت ياـهم حاليـا يف دنويـذ اسـلادي ية األمـم املتحـدة امل - 49

الااح ، من خالل مشروي لبناء القدرات مدد   الأل سـنوات، مل اسحـة ا  ـار غـة املشـروي تألسـلحة 
اليــــغةة واألســــلحة ا ويوــــة. وبنــــاء عليــــ ، ســــهن امل تــــب، يف إهــــار سرقــــة العمــــ  املعنيــــة تلتنويــــذ يف جمــــال 

يــــغةة لبلــــدان حــــوض وــــةة دشــــا، م اسحــــة ا رهــــاب، يقــــوم بتــــوسة التــــدريب بشــــ ن مراقبــــة األســــلحة ال
  ج  منو حتوي  األسلحة إىل اجلماعات املالحة غة التابعة للدول. من
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 مكا حة اإلرهاب والتط ف الع يف -ايء  
يف مواجهــة التهديــدات املتزايــدة الــ  يشــ لها ا رهــاب والتطــر  العنيــا، سقــد عــز ت مناومــة  - 50

يقيــا. ويقــدم م تــب األمــم املتحــدة مل اسحــة ا رهــاب املاــاعدة األمــم املتحــدة الــدعم الــذي دقدمــ  إىل  سر 
و ويـا   ر  و،،من خـالل مشـاريو درمـت إىل دعزيـز  ـل اسـلادي ت لبنـاء القـدرات يف جمـا ت  مـن ا ـد

تــــاهرة املقــــادلع ا رهــــابيع األجانــــب، وا ختطــــا  هلبــــا للوديــــة، وغةهــــا. ويُقــــد م الــــدعم حاليــــا  ي ــــا 
ووســطها وإىل اجلنــوب األسريقــت لو ــو ودنويــذ اســلادي يات إقليميــة مل اسحــة ا رهــاب  اــرق  سريقيــا إىل

 والتطر  العنيا.
 ــــ ا  19ووا ـــ  م تـــب األمـــم املتحـــدة املعـــ  تملخــــدرات واجلركـــة دشـــ يو ديـــدي  ودنويـــذ  - 51

يب للعديـــد قانونيـــا ،وليـــا بشـــ ن منـــو ا رهـــاب وم اسحتـــ . وقـــدم امل تـــب  ي ـــا املاـــاعدة التقنيـــة والتـــدر 
 .نا يةالبلدان املغاربية يف جمال دشريعات م اسحة ا رهاب والتعاون الدوه بش ن املاا   اجل من
  

التحررردايت املسرررتم ة والتحررردايت ال اشررر ة الررر:  وايرررظ ر  م يرررا  دور امل  مرررات  -رابعا  
 اإلقليمية وامل  مات دون اإلقليمية يف احلفاظ على السالم

، ســـهن هـــذا الوـــري يـــ   التحـــد ت املاـــتمرة والتحـــد ت 71/315عمـــال بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة  - 52
النااــرة الــ  دواجــ   سريقيــا. واــا  ن ا وــا  علــ  الاــالم هــو مــن  ل ــر دلــق املاــا   إ احــا، ســهن هــذا 

. ومنــذ دـــوه هلــد  قليميــة واملنامـــات ،ون ا قليميــة يف حتقيــ  هــذا االتقريــر يرلــز علــ  ،ور املنامــات ا
، وهـو يشـاهر اآلخـرين رؤيتـ  بشـ ن الوقايـة وا وـا  علـ  2017األمع العام مهـام منيـب  يف  وا ـ  عـام 

 الاالم، ويع ا بنشا  عل  اللويل والدعوة لتلق ا طة.
و لــد سريــ  ا ــ اء ا ستشــاري املعــ  تســتعراض هي ــ  األمــم املتحــدة لبنــاء الاــالم، يف دقريــره،  - 53

عل   ـرورة اد بـاي ُ ـل اـاملة يف مقاربـة النــزاعات، واـد، علـ   ن ا وـا  علـ  الاـالم ينبغـت  ن يعامـ  
يتعـع ا  ـطالي  يـة ولو ليس عل   ن  نشا  يف مرحلة ما بعد النــزاي سحاـب، ول ـن تعتبـاره نشـاها اا 

ب  خالل مجيو مراحـ  ،ورة النــزاي. وسـلض الوريـ  ال ـوء  ي ـا علـ   ـرورة دعزيـز املل يـة الوهنيـة الشـاملة 
يف ا وــا  علــ  الاــالم، و،عــا إىل إقامــة اــرالات  قــوو مــو املنامــات ا قليميــة. وقــد انع اــت دلـــق 

ــــــس األمــــــن  ــــــرار جمل ــــــار ة يف ق ــــــة العامــــــة  (2016) 2282النقــــــا  الب ــــــرار اجلمعي املتعلقــــــع  70/262وق
 .2016نياان/ بري   27 تستعراض هي   األمم املتحدة لبناء الاالم، اللذين اعُتمدا يف

ملتحــدة، إقــرار تلــدور األساســت لللديبــات ا قليميــة ويــر،، يف الويــ  ال ــامن مــن مي ــاق األمــم ا - 54
 ــون الاــلم واألمــن الــدوليع. واــا  ن املنامــات ا قليميــة د ــون  قــرب إىل منــاه  النـــزاي، ســهن قر ــا  يف

اا  غالبا ما جيعلها عل  ،راية  ل  ب  ة باياق و،يناميـات النــزاعات يف املنطقـة. وسـي ون للمنامـات 
 قــــوو يف داــــوية النـــــزاعات ألن دلــــق النـــــزاعات قــــد  تــــد باــــهولة إىل البلــــدان اجملــــاورة. ا قليميــــة حــــواسز 

حـــع  ن القــــرب اجلغـــرايف ك ــــن  ن يول ــــد ميـــاحل وهنيــــة قــــد   ي ـــون هلــــا أت ــــة إجيـــا  علــــ  داــــوية  ويف
 النـزاعات، سهن القرب خيو   ي ا د لوة التدخ .

ـــــق، سقـــــد تت ،ور املنامـــــات  - 55 ـــــ  الاـــــلم ،ورا حاذـــــا وإ ـــــاسة إىل ال ـــــة يف ا وـــــا  عل ا قليمي
دــــو متزايــــد، و  ســــيما يف مواجهــــة حديــــدات  اــــرة عــــابرة للحــــدو،، مــــن م ــــ  التطــــر  العنيــــا،  علــــ 

 منطقــةوا رهــاب واجلركــة املنامــة عــ  الوهنيــة، يف منــاه  مــن بينهــا حــوض وــةة دشــا، والقــرن األسريقــت و 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/315
https://undocs.org/ar/S/RES/2282(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
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بعد انتهاء النـزاي ال  يعو، النــزاي سيهـا مـرة  خـرو إىل الاهـور  الااح ، ولذلق يف العديد من حا ت ما
يف البلدان األسريقية. وعالوة عل  الق، سال يزال بعـ  حـا ت الطـوارهل اهلشـة واملعقـدة يعيـا  سريقيـا 

 متحد  مجيو األهر القا مة  ،ارة النـزاعات.
 

  م يا  املعامخل والسياسات واهلياجل احلفاظ على السالم وخلق بي ة موا ية للسالم يف ر  -رلف  
، ال ودولــول املتعلـــ  2002إن ا حتــا، األسريقــت، بعــد إبــرام مي اقـــ  الت سياــت، اعتمــد، يف عــام  - 56

إبنشـاء جملـس الاـلم واألمــن لالحتـا، األسريقـت، دــاله إنشـاء مناومـة الاـلم واألمــن األسريقيـة. ولـان اهلــد  
واألمن. وإن الدعامة الر ياية  مد ت األسريقية املتعلقة ااا   الالحلول  سريقية للتحدوسة من الق هو 

ملناومـــة الاـــلم واألمـــن األسريقيـــة هـــت جملـــس الاـــلم واألمـــن، مـــدعوما مـــن سريـــ  ا  مـــاء، وناـــام ا نـــذار 
القــاري املب ــر، والقــوة ا حتياهيــة األسريقيــة، و ــندوق الاــالم. وُيــد، ال ودولــول  ليــات طتلوــة للحوــا  

 الاالم، بدءا من منو نشوب النـزاعات وإ،ارحا، و و  إىل ا نعاش يف سلة ما بعد النـزاي. عل 
وقد   بحت اجلماعات ا قتيا،ية ا قليمية ال ما  واآلليتان ا قليميتان ملنو نشوب النـزاعات  - 57

اســـية لتحقيـــ  الاـــلم وإ،ارحــا وداـــويتها، وهـــت اللبنـــات األساســـية لالحتـــا، األسريقــت، دشـــ    مقومـــات  س
وموا يــــ   برودولــــو تواألمــــن يف  سريقيــــا. وقــــد اعتمــــدت لــــ  اجلماعــــات ا قتيــــا،ية ا قليميــــة ال مــــا  

ومعاهــدات واســلادي يات دــروم منــو نشــوب النـــزاعات وا وــا  علــ  الاــالم. وعلــ  ســبي  امل ــال، سهنـــ  
ا وداـويتها وحوـل الاـالم واألمـن لل ماعـة ك ن القـول إن ال ودولـول املتعلـ  ةليـة منـو النــزاعات وإ،ارحـ

 2001، والـــذي ي ملــــ  برودولـــول عــــام 1999ا قتيـــا،ية لـــدول غــــرب  سريقيـــا، الـــذي اعُتمــــد يف عـــام 
ملنو النـزاعات التابو لل ماعة ا قتيـا،ية  2008ا  ايف املتعل  تلدكقراهية وا  م الرايد، وإهار عام 

 ت اجلماعـــات ا قتيـــا،ية ا قليميـــة مشـــو  سيمـــا يتعلـــ  تلاـــالم لـــدول غـــرب  سريقيـــا، هـــو  ل ـــر برودولـــو 
لــدول غــرب  سريقيــا  ي ــا مؤساــات وبــرامل اات  ــلة درمــت  تيــا،يةواألمــن. وقــد  نشــ ت اجلماعــة ا ق

 ا وا  عل  الاالم. إىل
علـ  معاجلـة األسـباب  2063وخطـة عـام  2030وسيااعد دنويذ خطة التنمية املاتدامة لعام  - 58
رية للنـزاعات، بوسا   منها ددعيم املااواة والعدالة وا  م الراـيد، ودعزيـز النمـو ا قتيـا،ي، ودـوسة اجلذ

واــاملة جلميــو  ةســريف ا يــول علــ  التعلــيم وا ــدمات اليــحية، ود ــاسؤ الوــريف، وبنــاء جمتمعــات عا،لــ
اخت بتخلـــا  حــــد  سرا،هـــا، و  ـــع املــــر ة والشـــباب بو ـــوهما عــــاملع مـــن عوامــــ  الاـــالم، وعـــدم الاــــم

الرلــب. ويف هــذا اليــد،، ســهن اجلماعــات ا قتيــا،ية ا قليميــة د ــطلو، بو ــوها ولــالء دنويــذ  طــة  عــن
ــــق مواءمــــة  اــــا،  ،وار ر ياــــية يف و ــــو الاياســــات علــــ  املاــــتوو ،ون ا قليمــــت، 2063عــــام  يف ال

ــــذ بــــرامل مــــن قبيــــ  بــــر مل دطــــوير2063خططهــــا ا ســــلادي ية مــــو خطــــة عــــام  ــــة  ، ودنوي البنيــــة التحتي
 . سريقيا، وإقامة منابر إقليمية للر د والتقييم يف
 

 احلفاظ على السالم - 1 
، ســـــهن ا وـــــا  70/262وقـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة  (2016) 2282 وسقـــــا لقـــــرار جملـــــس األمـــــن - 59
عات وديــــعيدها واســـــتمرارها نشــــوب النـــــزا”مــــا يلــــتل ) (  نشـــــطة درمــــت إىل منــــو الاــــالم يشــــم   علــــ 

، مــن م ــ  الدبلوماســية الوقا يــة و نشــطة ا نــذار املب ــر والوســاهة، ولــذلق ا نعــاش وامليــا ة “و ــد،ها
هم يف إجيـــا، بيرـــة مواديـــة للاـــالم انتهـــاء النــــزاي، والـــق  ـــد  منـــو  ـــد، النــــزاي  )ب(  نشـــطة داـــ عقـــب

https://undocs.org/ar/S/RES/2282(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
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والتنميــة، و لــ  دلــق البيرــة، مــن خــالل معاجلــة  ســباب النـــزاي اجلذريــة، اــا يف الــق إعــا،ة البنــاء، وبنــاء 
ومتاــاندة، ممــا يع ــس  ب ةالقــدرات، وبنــاء املنعــة. ودتــ لا هــااتن الورتــان مــن األنشــطة مــن  نشــطة متشــا

املة. ولذلق سهن دش يو إقامة مؤساـات قويـة واـاملة لل ميـو ل متماس ة ومت املة وا وية ادباي نـُهُ 
زاي،  و يف بلــد مل يشــهد نزاعــا ك ــن  ن ُيــول ،ون انــد ي نـــزاعات يف بلــد كــر ارحلــة مــا بعــد انتهــاء النـــ

 الااب  ول ن يوجد سي  احتمال للنـزاي. يف
 

 الدبلوماسية الوقا ية والوساهة وا نذار املب ر ‘1’ 
م. وقــــد و ــــو ا حتــــا، األسريقــــت نشــــوب النـــــزاعات مهــــم جــــدا يف ا وــــا  علــــ  الاــــالإن منــــو  - 60
حيـــ  إن الـــق ي ـــون  جنـــو، ويـــؤ،ي نشـــوب النــــزاعات علـــ  ســـل م  ولو دـــ  ا ســـلادي ية الر ياـــية،  منـــو
 داــــوية نــــب املعــــا ة البشــــرية، ود ــــون للوتــــ  مــــن النــــاحيتع البشــــرية واملاليــــة  قــــ  ب  ــــة مــــن للوــــة  إىل
اعات. وإن مناومــة الاــلم واألمــن األسريقيــة وسريــ  ا  مــاء وناــام ا نــذار املب ــر علــ  نطــاق القــارة، النـــز 

هــت للهــا  ليــات ر ياــية ملنــو النـــزاعات. ويتــ لا الوريــ  مــن مــس اخيــيات تر ة دقــدم الــدعم جمللــس 
 ن العديـد مـن اجلماعـات . واـا ا يـةالالم واألمن ولر يس موو ية ا حتا، األسريقت بش ن الدبلوماسية الوق

ا قتيا،ية ا قليمية قد  قام  ي ا هيالـ  اـبيهة بوريـ  ا  مـاء، سقـد  نشـ  ا حتـا، األسريقـت واجلماعـات 
، اب ة ح مـاء عمـوم  سريقيـا، لتعزيـز التناـي  بـع اجلهـات الواعلـة 2013ا قتيا،ية ا قليمية، يف عام 

 املشارلة يف الدبلوماسية الوقا ية والوساهة.
وقد  سهمت اجلهو، الوقا ية يف نزي ستي  التودرات يف ل ة من ا ـا ت يف  سريقيـا. وسيمـا يتعلـ   - 61

تلنـزاعات املتيلة ت نتخاتت، سقد ،سو ل  من ا حتا، األسريقت واجلماعـات ا قتيـا،ية ا قليميـة قـدما 
ملراقبــــة ا نتخـــــاتت  وبع ــــات ةليــــات للوقايــــة، اـــــا يف الــــق إيوــــا، بع ـــــات سياســــية ســــابقة لالنتخـــــاتت

ور ـدها، علــ  سـبي  امل ــال، يف إجنــاخت مشـارلة اجلماعــة ا قتيـا،ية لــدول غــرب  سريقيـا وا حتــا، األسريقــت 
. ويف الوقـــت 2016واألمـــم املتحـــدة يف ا نتخـــاتت الرتســـية الاـــلمية يف غـــا  يف لـــانون األول/،ياـــم  

غالبــا مــا يواجــ   ــعوتت يف دناــي  طتلــا عمليــات  يقــتر نواــ ، ســهن سريــ  ا  مــاء التــابو لالحتــا، األس
الدبلوماسية الوقا ية، حي   ن العديد من املبا،رات املنويلة، واملتداخلـة غالبـا، ملختلـا األسرقـة واملم لـع 
واملبعو ع، دطرحها اجلماعات ا قليمية ا قتيـا،ية، وا حتـا، األسريقـت، واألمـم املتحـدة، يف ملاولـة ملعاجلـة 

 س حا ت النـزاي.نو
وو ــو ا حتــا، األسريقــت ناــام ا نــذار القــاري املب ــر، وهــو ناــام يقــوم جبمــو وحتليــ  املعلومــات  - 62

املتعلقة تلاالم واألمن من  ج  إسداء املشورة إىل جملس الالم واألمن عن هري  ر ـيس موو ـية ا حتـا، 
إقليميـة لننـذار املب ـر.  نا قليميـة  ي ـا نامـا ،و األسريقت. وقـد  نشـ  العديـد مـن اجلماعـات ا قتيـا،ية 

غــة  نــ    يــزال يوجــد جمــال لتعزيــز التناــي  بــع الــنام القاريــة والــنام ،ون ا قليميــة، ولــذلق سيمــا بــع 
الــنام ،ون ا قليميــة. ويُــدمل عــد، قليــ  مــن ا نــذارات املب ــرة تنتاــام يف  ليــات  ــنو القــرار علــ  دــو 

إنشـاء قنـوات اديـال وا ـحة بشـ ن دقـارير ا نـذار   ـرورياست اتت مب رة. ومن اليؤ،ي تستمرار إىل 
املب ر إىل هيرات  نو القرار، اا سيها جملس الالم واألمن، عل  النحو املبـع يف خارهـة الطريـ  الر ياـية 

 لالحتا، األسريقت. 2020للخطوات العملية  س ات ،وي املداسو يف  سريقيا ولول عام 
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 التعمة بعد انتهاء النـزاي ‘2’ 
يُعتــ  التعمـــة وبنـــاء الاـــالم بعــد انتهـــاء النــــزاي عنيـــرين حــاذع يف ا وـــا  علـــ  الاـــالم ومنـــو  - 63

عـو،ة النــزاي جمــد،ا يف البلـدان. ســبع   نشـطة التعمــة بعـد انتهــاء النــزاي، مــن قبيـ  نــزي الاـالخت والتاــري  
من قبي  بنـاء املؤساـات  خرو،الاالم، يف حع  ن اجلهو، األ وإعا،ة ا ،ما ، إئا ديمم مباارة  ،امة

ميــة. وُيتــا  التعمــة يف مرحلــة وامليــا ة يف ســلة مــا بعــد النـــزاي، دــؤ،ي إىل حيرــة بيرــة مواديــة للاــالم والتن
بعد النـزاي  ي ا إىل معاجلة ما لة سريف لاب العيا يف طتلا القطاعات ل مان استمرارية ا وـا   ما

 االم.عل  ال
ويف إهار ا حتا، األسريقت، سهن إهـار التعمـة والتنميـة بعـد انتهـاء النــزاي ومبـا،رة الت ـامن األسريقـت  - 64

املنب قة عن ، وال  بدهل بتنويـذها لتعبرـة املـوار، مـن  جـ  إهـار التعمـة والتنميـة، يـوسران إهـارا لتيـميم  نشـطة 
يـــة متعلقــــة تلتعمــــة والتنميــــة ألسريقـــت اعتمــــا، سياســــات إقليمالتعمـــة بعــــد انتهــــاء النــــزاي. ويتــــوخ  ا حتــــا، ا

انتهاء النـزاي يف ل  مجاعة مـن اجلماعـات ا قتيـا،ية ا قليميـة. ويف حـع يقـوم ا حتـا، األسريقـت بتنويـذ  بعد
ا طتلـا مبـا،رات التعمــة والتنميـة بعــد انتهـاء النــزاي يف بلــدان خارجـة مــن نــزاعات، مـن قبيــ  مجهوريـة  سريقيــ

بياـــاو، ســـهن م ـــ  هـــذه الـــ امل، اـــا يف الـــق مبـــا،رة الت ـــامن األسريقـــت، دواجـــ   -وليـــ   وغينيـــا   الوســـط
 .حتد ت ماتمرة وخطةة يف دعبرة املوار، املالية الال مة لتنويذ مشاريو ا نعاش بوعالية

ن ـاخت بــرامل وعلـ  اليـعيد ،ون ا قليمــت، سقـد نوــذت بعـ  اجلماعــات ا قتيـا،ية ا قليميــة ب - 65
للتعمــة والتنميــة بعــد انتهــاء النـــزاي، مــن قبيــ  بــر مل التــدريب الــذي د ــطلو بــ  اهليرــة ا  وميــة الدوليــة 

يف جنـوب الاـو،ان،  ،مـا املعنية تلتنمية يف جمال إ الخت قطاي األمن ونزي الاالخت والتاـري  وإعـا،ة ا 
ـــابو للاـــوق املشـــللة  لشـــرق  سريقيـــا واجلنـــوب األسريقـــت يف منطقـــة وبـــر مل الت ـــارة مـــن  جـــ  الاـــالم الت

البحــةات ال ــ و. و  يــزال يتعــع علــ  العديــد مــن اجلماعــات ا قتيــا،ية ا قليميــة و ــو  هرهــا ا ا ــة 
ــــز قــــدراح ـــــزاي ودعزي ــــة بعــــد انتهــــاء الن ــــذ. وقــــد لوحاــــت حتــــد ت إ ــــاسية يف جمــــال التن اتلتعمــــة والتنمي وي

، مــن قبيــ  عــدم وجــو، دعريــا 2020-2016مــن األسريقيــة للوــلة خارهــة هريــ  مناومــة الاــلم واأل يف
وا   ملاؤوليات ا حتا، األسريقت واجلماعات ا قتيـا،ية ا قليميـة، س ـال عـن عـدم وجـو، دبـا،ل منـتام 

 ل راء سيما بع دلق اجلماعات.
 

 هتي ة بي ة مؤا ية للسالم - 2 
يعـا  األســباب اجلذريـة للنــزاي عــن هريـ  دعزيــز    بـد ملنـو النـــزاعات، حـىت ي ـون سعــا ، مـن  ن - 66

التنميــة ا جتماعيــة وا قتيــا،ية املاــتدامة، وا  ــم الراــيد، ومراعــاة حقــوق ا ناــان. وقــد عــا  ا حتــا، 
خيـيف ا  ـم الراـيد وحقـوق  يمااألسريقت األسباب البنيوية للنـزاعات يف العديد من الي و  الر ياية. وس

حتــا، هي ــ  ا ولمــة يف  سريقيــا، الــذي ي ــم اآلليــة األسريقيــة  ســتعراض األقــران، ا ناــان، سقــد  نشــ  ا 
والل نـــة األسريقيـــة  قـــوق ا ناـــان والشـــعوب، وا  مـــة األسريقيـــة  قـــوق ا ناـــان والشـــعوب. ود ـــطلو 

جـ  التخطيض والتناـي  التابعـة للشـرالة اجلديـدة مـن   ةوالذراي التنويذية هلا، وهت ولال 2063خطة عام 
دنمية  سريقيا، بدور ملـوري يف معاجلـة ق ـا  التنميـة ا جتماعيـة وا قتيـا،ية، اـا يف الـق الزراعـة، والبنيـة 

 التحتية، والطاقة وال هرتء، ودغة املنا .
وو ــو ا حتــا، األسريقــت  ي ــا ا هــار اهلي لــت القــاري ملنــو النـــزاعات، الــذي  قــره جملــس الاــلم  - 67

، مــن  جــ  دعزيــز  نشــطت  الوقا يــة الطويلــة األجــ . وو ــا ا هــار وو ــو التقيــيم 2015واألمــن يف عــام 
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القا مــة،  يــاتالقطــري ألوجــ  ال ــعا البنيويــة، وهــو عمليــة هوعيــة. وســت م  هــذه األ،وات اجلديــدة اآلل
يف الــق اآلليــة األسريقيــة  ســتعراض األقــران، مــن  جــ  ا ــد مــن هشااــة و ــو الــدول األع ــاء إ اء  اــا
اعات. ومــن املهــم  ي ــا الت ليــد علــ  ا اجــة إىل اد بــاي  ــل مــراير لاــرو  النـــزاي، يرد ــز علــ  حتليــ  النـــز 

 .“عدم ا  رار”مبد   عل   سا  ي،النـزاعات، لدو التعام  مو بيرة هشة  و بيرة ما بعد النـزا 
لرلا ز األساسية وعل  املاتوو ،ون ا قليمت، داع  اجلماعات ا قتيا،ية ا قليمية، بو وها ا - 68

هلي ــ  ا ولمــة يف  سريقيــا، إىل دعزيــز ا  ــم الراــيد ومراعــاة حقــوق ا ناــان. ودشــم  مبــا،رات اجلماعــة 
مبـا،هل ودوجيهـات  تمـة  اعتمـا،ا ئا ية لل نوب األسريقت، الرامية إىل دعزيز الدكقراهية وا  م الرايد، 

 ــــــعت اجلماعــــــة ا قتيــــــا،ية لــــــدول ، و 2008. ومنــــــذ عــــــام 2004لالنتخــــــاتت الدكقراهيــــــة يف عــــــام 
 سريقيا إهارا ملنو النـزاعات من  ج  دعزيز منو نشوب النـزاعات ودوهيد األمن البشري، اا يف الـق  غرب

اســتعراض  جــري مــؤخرا  هــار منــو النـــزاعات  ا هــار اهلي لــت ملنــو نشــوب النـــزاعات. غــة  نــ  لــوحل، يف
 سريقيا،  ن ،عم ارلاء التنمية قد رلز درليزا اـديدا علـ  األنشـطة  التابو لل ماعة ا قتيا،ية لدول غرب

شــطة اهلي ليــة ملنــو النـــزاعات، التنويذيــة ملنــو نشــوب النـــزاعات، مــن قبيــ  ا نــذار املب ــر، يف حــع  ن األن
،عــم  م  ــري  ناــبيا،  و مل دتلــ   يقبيــ    ــع الشــباب وحولمــة املــوار، الطبيعيــة، مل دتلــ   ســوو ،عــ مــن
 ل  ا هالق.ع

ودؤ،ي اجلماعات ا قتيـا،ية ا قليميـة ،ورا حيـو  يف دعزيـز التنميـة املاـتدامة الشـاملة لل ميـو.  - 69
واــا  ن دلــق اجلماعــات  ُنشــرت   ــال لتياــة الت امــ  ا قتيــا،ي ،ون ا قليمــت، سقــد و ــعت  ــ ولا 

املنطقـــة القاريـــة  اء، مـــن خـــالل إنشـــطتلوـــة هلـــذا الغـــرض، وهـــت دـــؤ،ي ،ورا ملـــور  يف دعزيـــز حتريـــر الت ـــارة
للت ارة ا رة. وعل  املـدو الطويـ ، سمـن املتوقـو  ن دـؤ،ي امل اسـب النا ـة عـن   ،ة ال وـاءة مـن حتريـر 

شــــباب. ولـــذلق، سهـــذا ياـــاهم  ي ــــا الت ـــارة إىل   ر إجيابيـــة علـــ  العمالـــة، مــــن بيهـــا حتاـــع عمالـــة ال
 موادية للاالم وا ستقرار.حتقي  التنمية املاتدامة وحيرة بيرة  يف
وقـــد قطـــو ا حتـــا، األسريقـــت واجلماعـــات ا قتيـــا،ية ا قليميـــة  اـــواها لبـــةة يف حتديـــد القواعـــد  - 70

وو ـــو الاياســـات مـــن  جـــ  حيرـــة بيرـــة مواديـــة للاـــالم. غـــة  ن إ،را  دلـــق الاياســـات واألهـــر  ـــمن 
ـــذا تالتشـــريعات الداخليـــة ودنويـــذها علـــ  اليـــعد الـــوه  و،ون ا قل ال اسيـــة  لاـــرعةيمـــت وا قليمـــت مل يُنو 

ملعاجلـــة  ســـباب النــــزاي اجلذريـــة علـــ  دـــو سعـــال، باـــبب  ـــعا ا را،ة الاياســـية، وعـــدم لوايـــة الر ـــد، 
 والقيو، املالية والتقنية.

 
ات اإلقليميررررررة يف فررررررال احلفرررررراظ الشرررررر اجلات مررررررع امل  مررررررات دون اإلقليميررررررة وامل  مرررررر - ابء 

 السالم يف ر  م يا على
 التعاون السياسي - 1 

قــــت واألمــــم املتحــــدة إن التعــــاون الاياســــت بــــع اجلماعــــات ا قتيــــا،ية ا قليميــــة وا حتــــا، األسري - 71
م  ن من داوية األ مات الاياسية بن اخت عقب ا نتخاتت الرتسية، عل  غرار ما حـدأل يف غينيـا،  قد

. ويف دينـــق املناســـبتع،  بـــت  ن ر،و، 2016   و يف غامبيـــا، يف لـــانون األول/،ياـــم  2015يف عـــام 
تحــــدة هــــت ر،و، ســــريعة وحا مــــة. اجلماعــــة ا قتيــــا،ية لــــدول غــــرب  سريقيــــا وا حتــــا، األسريقــــت واألمــــم امل

ت املشــــــــللة. ويف بورونــــــــدي،  بــــــــدو اجملتمــــــــو الــــــــدوه وحــــــــدة اليــــــــا، بوســــــــا   منهــــــــا البالغــــــــا وقــــــــد
اليـعوبة يف الـدسو  ،تا  لولة و ية  ل ـة، ا ،ا، عندما  عرب الر يس عن عزم  عل  الل 2015 عام يف
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قــدما تلاــالم لعــدم وجــو، دواســ  سياســت يف اآلراء بــع الــدول األع ــاء يف مجاعــة اــرق  سريقيــا، وا حتــا، 
األسريقـــت، واألمــــم املتحــــدة. ويف  ايــــة املطــــا ، سقــــد  ،و انعــــدام التواســــ  يف اآلراء إىل  عزعــــة ا ســــتقرار 

 مدة هويلة يف البلد.الاياست وا جتماعت 
و  يــزال التناــي  بــع املناــورات و اســ ها ود املهــا والتيــدي للنـــزاعات سيمــا بــع املؤساــات  - 72

،ون ا قليمية وا قليمية والدولية  مرا بعيد املنال. وخبيويف التعاون بع األمم املتحدة وا حتا، األسريقـت، 
ـــابو لالحتـــا،  اـــلمء جملـــس األمـــن وجملـــس الســـهن ا جتماعـــات ا ستشـــارية الاـــنوية بـــع  ع ـــا واألمـــن الت

ـــــزاعات  ــــ  التو ــــ  إىل رؤيــــة مشــــللة بشــــ ن الن ــــة حاذــــة أل ــــا داــــاعد اهليرتــــع عل األسريقــــت دتاــــم  وي
،ور الـــدول األسريقيـــة الــــ الأل  والتحـــد ت يف  سريقيـــا قبـــ  ا ــــاا قـــرارات ر ياـــية. ويف هـــذا اليــــد،، ســـهن

ــــد يف التع الدا مــــة الع ــــوية يف جملــــس غــــة ــــا  ريــــااألمــــن يتزاي ومناوراحــــا ومواقوهــــا املشــــللة برؤيــــة  سريقي
اجتماعــات اجمللــس. وك ــن  ي ــا دعزيــز مشــاورات مما لــة بــع جلنــة بنــاء الاــالم وجملــس الاــلم واألمــن  يف

التــابو لالحتــا، األسريقــت مــن  جــ   تــع التعــاون الاياســت، إىل جانــب دوهيــد التناــي  بــع  ــندوق بنــاء 
بعـــد انتهـــاء النــــزاي التـــابو لالحتـــا، األسريقـــت. ويف الـــق اليـــد،، ســـهن  والتنميـــةم وبـــع إهـــار التعمـــة الاـــال

بع  ع اء جلنة بناء الاـالم وجملـس  2016ا جتماي الذي عقد يف  ،يس  تت يف دشرين األول/ لتوبر 
 ة هامة يف الق ا  اه.الالم واألمن التابو لالحتا، األسريقت ملناقشة سب  دعزيز التعاون ك   خطو 

ودشـــم   ـــرورة دعزيـــز التعــــاون الاياســـت العالقـــاتر البينيـــة ،اخــــ  القـــارة بـــع ا حتـــا، األسريقــــت  - 73
واجلماعات ا قتيا،ية ا قليمية، ولـذلق سيمـا بـع اجلماعـات ا قتيـا،ية ا قليميـة. وعلـ  سـبي  امل ـال، 

املتعلـ  إبنشـاء جملـس  دولـولليات ملـد،ة  امـا يف ال و سهن العالقة بع ا حتا، األسريقت ودلق اجلماعات 
الاــلم واألمــن التــابو لالحتــا، األسريقــت. ولمــا هــو مبــع يف خريطــة هريــ  مناومــة الاــلم واألمــن األسريقيــة، 
سهن حاجًة دقوم إىل موا لة دعزيز ا وار بع جملس الالم واألمن وبع اهليرات املما لة التابعة لل ماعات 

التـــــــداخ  يف جمـــــــا ت املاـــــــؤولية ا قليمـــــــت، ولـــــــرن لـــــــان  ،ونة ا قليميـــــــة. وعلـــــــ  اليـــــــعيد ا قتيـــــــا،ي
اجلماعــات ا قتيــا،ية ا قليميــة يــؤ،ي  حيــا  إىل دــودرات سياســية ،اخــ  املؤساــات املعنيــة، ستوجــد  بــع

الـدوه املعـ   م لة جيـدة علـ  التعـاون، مـن قبيـ  التعـاون بـع اجلماعـة ا ئا يـة لل نـوب األسريقـت واملـؤ ر 
 ال  و، يف جهو،وا الرامية إىل ا وا  عل  الاالم يف مجهورية ال ونغو الدكقراهية. ةاتانطقة البح

و خـــةا، سقـــد هُرحـــت بعـــ  مبـــا،رات الاـــالم واألمـــن ا قليميـــة اجلديـــدة للتيـــدي للتهديـــدات  - 74
ت الـــ  دقادـــ  مجاعـــة بولـــو حـــرام، والقـــوة ا قليميـــة النااـــرة، اـــا يف الـــق القـــوة املشـــللة املتعـــد،ة اجلناـــيا

لـدول الاـاح   ماسـيةا قليمية للق اء عل  جيا الرب للمقاومة، والقـوة املشـللة التابعـة للم موعـة ا 
 .مل اسحة التطر  العنيا وا رهاب يف منطقة الااح 

 
 التعاون املؤسسي - 2 

ا حتــــا، األسريقــــت واجلماعــــات ا قتيــــا،ية يُعــــدت التعــــاون املؤساــــت والتقــــ  بــــع األمــــم املتحــــدة و  - 75
ا قليميـــة، اـــا يف الـــق عـــن هريـــ  م تـــب األمـــم املتحـــدة لـــدو ا حتـــا، األسريقـــت،  مـــرا حيـــو  مـــن  جـــ  
التيـــدي للتحـــد ت املردبطـــة تلاـــالم واألمـــن. ويقـــد رم امل تـــب املشـــورة ا ســـلادي ية والتشـــغيلية والتقنيـــة 

جهــو، منــو نشــوب النزاعــات والوســاهة، ويف  طــيض وإ،ارة عمليــات  وا ــا وبشــ   متاــ  ومنا ــ  يف  يف
ا حتا، األسريقـت لـدعم الاـالم. وللم ـت قـدما، ُيشـ  ر  دنويـذ ا هـار املشـل  بـع األمـم املتحـدة وا حتـا، 
األسريقـــت لتعزيـــز الشـــرالة يف جمـــال الاـــالم واألمـــن خطـــوة هامـــة دـــو موا ـــلة دعزيـــز الشـــرالة ا ســـلادي ية 
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نامتـــع. ويــوسر هـــذا ا هـــار التوجيــ    ـــاا القــرارات بشـــ   منا ـــ  وو ــو اســـلادي يات مشـــللة امل بــع
 والعم  عل  منو نشوب النزاعات والتيدي هلا ومعاجلة  سبا ا اجلذرية.

وعلــــــ  اليــــــعيد ،ون ا قليمــــــت، مــــــا برحــــــت األمــــــم املتحــــــدة دطــــــو رر دعاو ــــــا املؤساــــــت تهــــــرا،  - 76
اجلماعــات ا قتيــا،ية ا قليميــة يف جمــال الاــالم واألمــن. ولقــد عــز   م تــب األمــم املتحــدة ا قليمــت  مــو

لوسض  سريقيا ارالت  مو اجلماعة ا قتيا،ية لدول وسض  سريقيا يف سياق إهار التعاون بينهما وخطتهمـا 
  واجلماعـة ا قتيـا،ية . ويقوم م تب األمـم املتحـدة لغـرب  سريقيـا ومنطقـة الاـاح2017للعم  يف عام 

لــدول غــرب  سريقيــا حاليــا إبعــدا، بــر مل مشــل    ــالخت القطــاي األمــ  و،عــم ا ولمــة مــن  جــ  دعزيــز 
القـــــدرات يف جمـــــال التنويـــــذ ودقـــــدر الـــــدعم إىل الـــــدول األع ـــــاء. ولقـــــد ، بـــــت إ،ارة الشـــــؤون الاياســـــية 

لدوليـــة املعنيـــة تلتنميـــة علـــ   ســـا  إهـــار األمانـــة العامـــة علـــ  دوهيـــد اـــرالتها مـــو اهليرـــة ا  وميـــة ا يف
للتعـــاون، ومـــو اجلماعـــة ا ئا يـــة لل نـــوب األسريقـــت مـــن خـــالل إنشـــاء م تـــب اديـــال يف  مانـــة اجلماعـــة 
ا ئا ية. وتمل ـ ، دُقـد رم ولـا ت مناومـة األمـم املتحـدة  ي ـا الـدعم إىل اجلماعـات ا قتيـا،ية ا قليميـة، 

م  موو ية األمم املتحدة لشؤون الالجرع إىل اهليرـة ا  وميـة الدوليـة املعنيـة اا يف الق الدعم الذي دُقد ر 
تلتنميـــة بشـــ ن إجيـــا، حلـــول لالجرـــع اليـــوماليع علـــ  اليـــعيد ا قليمـــت واملاـــاعدة الـــ  دوس ررهـــا منامـــة 

ا التابعـة للهيرـة األغذية والزراعة لامـم املتحـدة لتعزيـز قـدرات  ليـة ا نـذار املب ـر تلنزاعـات وا سـت ابة هلـ
ا  ومية الدولية املعنية تلتنمية. وعل  اليعيد العاملت، يتي  م تب املاتشار ا ايف لشؤون  سريقيا من ا 
للم تمعات ا لية من  ج  الدعوة علـ  اليـعيد العـاملت، والـق مـن خـالل دناـيم ا حاهـات ا عالميـة 

 يمية إىل الدول األع اء.الانوية ال  دقد رمها اجلماعات ا قتيا،ية ا قل
و  ك ـــن حتقيـــ  ا وـــا  علـــ  الاـــالم عـــن هريـــ  التعـــاون املؤساـــت يف قطـــاي الاـــالم واألمـــن  - 77

وحـده. ولــذلق، مـن األويــة ا يويـة ا ــان  ن يُعـز   التعــاون املؤساـت الشــام  واملت امـ  واملتاــ  واملنا ــ  
ن خطــــة  سريقيــــا للت امــــ  والتنميــــة الــــ  درد ــــز بشــــ ن ها وــــة واســــعة مــــن املاــــا  . ودــــوس رر الشــــرالة بشــــ 

اآلليـــة الشـــاملة للتعـــاون بـــع األمـــم املتحـــدة وا حتـــا، األسريقـــت مـــن خـــالل  ليـــة  2030خطـــة عـــام  علـــ 
التناي  ا قليمت ألسريقيـا، اـا ك  رـن مناومـة األمـم املتحـدة مـن حتاـع دنويـذ بـرامل دقـدر الـدعم الشـام  

 اجلماعات ا قتيا،ية ا قليمية، بواسطة  ليات التناي  ،ون ا قليمية. إىل ا حتا، األسريقت، وإىل
 

 التعاون املايل - ٣ 
ا ـــطلعت املنامـــات ا قليميـــة األسريقيـــة بـــدور تلـــ  األويـــة يف التيـــدي لاخطـــار النااـــرة الـــ   - 78

 الـق قلـة املـوتوع حد ر، الاالم واألمن، عل  الـرغم مـن   ـا مـا برحـت دواجـ   غـرات يف القـدرات، اـا يف
و وج  النقيف يف املعدات، وعدم لواية ا دمات اللوجاتية، وتألخيف القيو، املالية. وعل  النحـو املبـع 
يف خريطة هري  مناومة الالم واألمن األسريقية، عل  الرغم من القرارات العديدة ال  ا ذت لدو إنشاء 

يقت واجلماعات ا قتيا،ية ا قليميـة واآلليـات ا قليميـة جملس الالم واألمن، ما  ال ل  من ا حتا، األسر 
يواجـــ  حتـــد ت يف دـــوه  مـــام الشـــؤون املاليـــة للمناومـــة ويعتمـــد بشـــدة علـــ  الشـــرلاء ال نـــا يع واملتعـــد،ي 

 األهرا ، اا يف الق ا حتا، األورو  من خالل مرس  الاالم األسريقت.
ا حتــا، األسريقــت دوعيــ   ــندوق الاــالم مــن خــالل  وســعيا للتغلــب علــ  دلــق التحــد ت، قــر ر - 79

يف املا ـة علـ  الــوار،ات الـ  داــتويف الشـرو  إىل القـارة األسريقيــة. وسـتوس رر هــذه  0.2سـرض  ـريبة ناــبتها 
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. وإاا حتق ــ  الــق، سهنــ  ســيتي  2020مليــون ،و ر يف عــام  400ال ــريبة ليــندوق الاــالم مــا جمموعــ  
 يف املا ة من د اليا عمليات ،عم الاالم التابعة ل . 25تلتزام  بتموي  نابة لالحتا، األسريقت الوساء 

ولقــد جــرو دــوسة الــدعم املــاه املبااــر مــن  ــندوق بنــاء الاــالم إىل موو ــية ا حتــا، األسريقــت  - 80
، وهــت خطــوة 2016لــدعم مــراقا حقــوق ا ناــان التــابعع لالحتــا، األسريقــت يف بورونــدي يف   ر/مــايو 

 دة إىل األمام يف جمال التعاون القانو  واملاه بع األمم املتحدة وا حتا، األسريقت من  ج  منـو نشـوب را
عقــب القــرار الــذي  2017النزاعــات والتعــايف منهــا. ولقــد انتهــ  هــذا التمويــ  التحويــزي يف اــبا /س اير 

 يف بوروندي.ا ذه ا حتا، األورو  بدعم املراقبع التابعع لالحتا، األسريقت 
وي بت امل ال الاالا الذلر  ن اجملتمو الدوه، اا يف الق األمم املتحدة، ك ـن  ن يـوسر الـدعم  - 81

املــاه املعــز   لت ملــة اجلهــو، الــ  دبــذهلا  سريقيــا يف ا وــا  علــ  الاــالم. وسيمــا يتعلــ  بعمليــات الاــالم، 
، عن استعدا،ه للنار يف ا يارات املتاحـة ر،ا علـ  اقـلاخت (2016) 2320 عرب جملس األمن، يف قراره 
. وك ــ  الــق 2020يف املا ــة مــن د ــاليا هــذه العمليــات ولــول عــام  25ا حتــا، األسريقــت  ويــ  ناــبة 

نــذ وقــت هويـ  بــع املنامتــع بشـ ن ،عــم العمليــات. دقـدما ملحوتــا يف الـدسو قــدما تملناقشــات الـدا رة م
)اناــر  2017ولقــد قــد م األمــع العــام املعلومــات املاــت ملة واملقلحــات الــ  هلبهــا اجمللــس يف   ر/مــايو 

S/2017/454 2017 ( وقد مها ر يس موو ية ا حتا، األسريقت يف حزيران/يوني. 
  

 است تايات و وصيات - خامسا 
  ـــب  ،ور املنامـــات ا قليميـــة و،ون ا قليميـــة األسريقيـــة يف ا وـــا  علـــ  الاـــالم  ل ـــر  ويـــة  - 82
 ي وقـــت م ـــ  تلناـــر إىل دطـــور املشـــهد األمـــ  والـــديناميات ا قليميـــة للنـــزاي يف  سريقيـــا. ويتطلـــب  مـــن

ومت املـة مـن جانـب الـدول األع ـاء األسريقيـة واملنامـات ا وا  عل  الاالم ددخالت متاقة واـاملة 
ا قليمية و،ون ا قليمية والشرلاء الدوليع. و،رءا  ند ي نزاعات ماـلحة، يتاـم منـو نشـوب النزاعـات 
والتخويــــا مــــن حــــدة املخــــاهر مــــن خــــالل ا نــــذار املب ــــر  ويــــة حاذــــة يف معاجلــــة األســــباب اجلذريــــة 

 بلدان اهلشة وحا ت ما بعد انتهاء النزاعات.للنزاعات، و  سيما يف ال
ويــؤ،ي لــ  مــن ا حتــا، األسريقــت واجلماعــات ا قتيــا،ية ا قليميــة واآلليــات ا قليميــة، بو ــوها  - 83

و ساســيا علــ  دــو متزايــد يف التيــدي لاخطــار الــ  حــد ر، الاــالم واألمــن   ول املاــت يبع، ،ورا اســتباقيا
من خالل التنويذ املطر، ملناومة الالم واألمن األسريقية. ويتعع عل  اجملتمو الدوه موا لة دعزيز التعـاون 

جريرـة مو دلق اجلهات الواعلة من خالل   ،ة الدعم الاياست واملؤساـت واملـاه. وسياـتلزم الـق رؤيـة 
 ومبا،رات  ست شا  حلول مبت رة ودوسة دوقعات  س   لالحتياجات يف القارة.

 
 البلدان األ  م ية واالحتاد األ  م ي واجلماعات االقتصادمة اإلقليمية  

يتط لــب ا وــا  علــ  الاــالم دعزيــز دــوه  مــام املبــا،رة والقيــا،ة اــا يشــم  اجلميــو علــ  اليــعيد  - 84
زم الــق  ن دعــز ر  البلـدان األسريقيــة قـدرات اهليالــ  األساســية ا ليـة املوجــو،ة ماــبقا الـوه . وســو  ياـتل

مــــن  جــــ  الاــــالم، وو ــــو سياســــات وهنيــــة مــــن  جــــ  إرســــاء األســــس الال مــــة للحوــــا  علــــ  الاــــالم.  
يتطلــب املشــارلة ال املــة مــن الشــرلاء ومجيــو قطاعــات اجملتمــو، و  ســيما الناــاء والشــباب، ولــذلق  لمــا
ت الواعلــة األخــرو، اــا يف الــق املنامــات ا قليميــة و،ون ا قليميــة األسريقيــة، يف عمليــات الاــالم اجلهــا

 والعمليات الاياسية واجلهو، ا  ومية الرامية إىل ا وا  عل  الاالم.

https://undocs.org/ar/S/RES/2320(2016)
https://undocs.org/ar/S/2017/454
https://undocs.org/ar/S/2017/454
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وملعاجلـــــة األســـــباب اجلذريـــــة للنزاعــــــات، ُدشـــــ  و البلـــــدان األسريقيــــــة علـــــ  املبـــــا،رة إىل املشــــــارلة  - 85
ليــات القا مـــة م ــ  اآلليـــة األسريقيــة  ســـتعراض األقــران ودقيـــيم  وجــ  ال ـــعا اهلي لــت للبلـــدان الـــ  اآل يف

جيريهـــــا ا حتـــــا، األسريقـــــت. ومـــــن األويـــــة ا ـــــان  ي ـــــا إ،مـــــا  املعـــــاية والاياســـــات الدوليـــــة وا قليميــــــة 
، ودعزيـز سعاليـة 2063وخطـة عـام  2030اليعيد ا لـت، اـا يف الـق خطـة التنميـة املاـتدامة لعـام  عل 

دنويــــذها. ومــــن ال ــــروري تمل ــــ ، للــــدسو قــــدما بتنويــــذ للتــــا ا طتــــع، موا ــــلة دعزيــــز الــــروابض املؤساــــية 
ماـــتوو القـــارة بـــع مناومـــة الاـــلم واألمـــن األسريقيـــة وهي ـــ  ا ولمـــة يف  سريقيـــا واهلي ـــ  ا ئـــا ت  علـــ 

 قيا وغةها من املبا،رات ا قليمية.لالحتا، األسريقت، م   الشرالة اجلديدة من  ج  دنمية  سري
ويعتــ  دعزيــز الــروابض بــع  ليــات ا نــذار املب ــر وا ســت اتت املب ــرة  مــرا  ساســيا ملنــو نشــوب  - 86

النزاعــــات. ويــــنيفت القــــانون الت سياــــت لالحتــــا، األسريقــــت علــــ  حــــ  ا حتــــا، يف التــــدخ  يف ،ولــــة ع ــــو، 
رد ــاب جــرا م  ــد ا ناــانية. ويف ماــع  لتعزيــز ناــم ا نــذار و ــد إرا،ة ا  ومــة املعنيــة، يف حالــة ا بــ 

املب ـر، ُدشـ  و البلـدان األسريقيــة واجلماعـات ا قتيـا،ية ا قليميــة علـ  موا ـلة إقامــة اـرالات مـو األمــم 
املتحــدة ومنامـــات اجملتمـــو املـــد ، اـــا سيهـــا اجلمعيــات الشـــبابية والناـــا ية، إىل جانـــب املنامـــات الدينيـــة 

التقليــديع والــدينيع. ول ــةا مــا  تلــق اجلهــات الواعلــة الر ياــية علــ  ماــتوو القاعــدة الشــعبية  والزعمــاء
 املعلومات املباارة بش ن ليوية معاجلة األسباب اجلذرية للنزاعات وحتقي  الاالم واألمن.

و ــــد  إجيــــا، سهــــم مشـــــل  بشــــ ن ا وــــا  علــــ  الاـــــالم يف البلــــد املعــــ ، بوســــو اجلماعـــــات  - 87
قتيــا،ية ا قليميــة  ن د ــون ا ابــة وــزة و ــ  بــع املبــا،رات الوهنيــة و،ون ا قليميــة علــ  دــو يتاــ  ا 
 الدعم القاري والدوه األوسو نطاقا. مو
وســعيا للتيــدي بوعاليــة للتهديــدات العــابرة للحــدو،، اــا يف الــق التطــر  العنيــا وا رهــاب،  - 88

قليميـة دطـوير التعـاون الاياسـت واملؤساـت سيمـا بينهـا. وحتقيقـا ينبغت  ن دوا   اجلماعـات ا قتيـا،ية ا 
دعزيـز التعـاون بـع اجلماعـة ا قتيـا،ية لـدول  (2017) 2349هلذه الغايـة، اـ و جملـس األمـن يف قـراره 

ــــا واجلماعــــة ا قتيــــا،ية لــــدول وســــض  سريقيــــا وجل ــــة حــــوض وــــةة دشــــا، مــــن خــــالل و ــــو غــــرب  سريقي ن
اســلادي ية اــاملة ملعاجلــة األســباب اجلذريــة لاهــور مجاعــة بولــو حــرام. وك ــن د ــرار التعــاون بــع الل ــان 

 ا قتيا،ية ا قليمية يف معاجلة األسباب اجلذرية للنزاعات يف منطقة الااح  واملناه  األخرو.
 

 اجملتمع الدويل وم  ومة األمم املتحدة  
ينبغت للم تمو الدوه، اا يف الق مناومة األمم املتحدة،  ن يعز ر  ،عم  للمنامات ا قليميـة  - 89

األسريقيــــة سيمــــا يتعلــــ  بــــنام ا نــــذار املب ــــر، ومنــــو نشــــوب النزاعــــات، اــــا يف الــــق الوســــاهة وا نعــــاش 
اات اليــلة. وينبغــت انتهــاء النزاعــات، وبنــاء القــدرات، والقــدرة علــ  اليــمو،، وغةهــا مــن املاــا    بعــد

دقــدر الــدعم التقــ ، م ــ  د نولوجيــا دبــا،ل املعلومــات وا ديــا ت، مــن  جــ  دعزيــز ناــم ا نــذار املب ــر 
ـــا مـــا يغوـــ  اجملتمـــو الـــدوه ،عـــم  نشـــطة منـــو نشـــوب النزاعـــات،  علـــ  مجيـــو املاـــتو ت يف القـــارة. وغالب

 الق يف حا ت األ مات ا ناانية. يف اا
قـد رم األمـم املتحـدة املزيـد مـن الـدعم املتاـ  والشـام  واملت امـ  واملنا ـ  إىل املنامـات ويتعع  ن د - 90

تحـــــدة وا حتـــــا، األسريقـــــت بشـــــ ن ا قليميـــــة األسريقيـــــة،   ســـــيما مـــــن خـــــالل دنويـــــذ الشـــــرالة بـــــع األمـــــم امل
املتحــدة علــ  دعزيــز   سريقيــا للت امــ  والتنميــة. ويف هــذا اليــد،، ُدشــ  و مجيــو ال يــا ت التابعــة لامــم خطــة

الشرالات والتعاون عل  لاسة اليعد الوهنية و،ون ا قليمية وا قليمية والدولية من خالل اآلليات القا مـة. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2349(2017)
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وينبغــت  ي ــا  ن يــدمل الشــرلاء يف التنميــة الــذين يتــدخلون يف ســياقات هشــة  و يف ســياقات مــا بعــد انتهــاء 
 .يف براجمهم واسلادي ياحم “عدم ا  رار”ا  مبد  ية لارو  النزاي، عل   سالنزاي النهل املراع

واــا  ن حــا ت النــزاي دشــتد دعقيــدا وداتعيــت علــ  ا ــ ،   بــد مــن دعزيــز التعــاون بــع األمــم  - 91
املتحـــــــدة وا حتـــــــا، األسريقـــــــت واجلماعـــــــات ا قتيـــــــا،ية ا قليميـــــــة مـــــــن  جـــــــ  دعزيـــــــز جهو،هـــــــا الوقا يـــــــة. 

األخــرو  ــاحبة امليــلحة، اــا يشــم  املم لــع ا ا ــع واملبعــو ع  لــذلق مــن دعزيــز ،ور اجلهــات بــد و 
ا ا ــع لامـــع العـــام. ويف هـــذا اليـــد،، يعتـــ  التعـــاون بــع دلـــق اجلهـــات الواعلـــة  مـــرا حاذـــا للتو ـــ  

 دواس  اآلراء الاياست. إىل
املتحـــدة وا حتـــا، وعلــ  الـــرغم مـــن التطـــور ا جيـــا  لالحتـــا، األسريقـــت ودعزيـــز الشـــرالة بـــع األمـــم  - 92

األسريقــت، اــا يف الــق مــا يتعلــ  تلتمويــ ، س ــال عــن اجلهــو، ا مــو،ة الــ  بــذهلا ا حتــا، األسريقــت لتعبرــة 
موار، إ اسية من البلدان األسريقية، ما  ال دوعي  مناومـة الاـلم واألمـن األسريقيـة يعتمـد بشـدة علـ  ،عـم 

 اجملتمو الدوه.
العم  من  ج  التو   إىل رؤية مشـللة لتحقيـ  ا وـا  علـ  الاـالم وستوا   األمم املتحدة  - 93

يف  سريقيــا وبنــاء ماــتقب   س ــ  لشــعبها. ومــن الوا ــ   ن هــذه الرؤيــة حتتــا  إىل بلــورة األهــدا  واأل،وار 
الــــ  ك ــــن لامــــم املتحــــدة وا حتــــا، األسريقــــت  ،اؤهــــا بطريقــــة قوامهــــا التــــل ر. وســــعيا ملاــــاعدة املنامــــات 

ميــة و،ون ا قليميــة األسريقيــة يف جهو،هــا الراميــة إىل دعزيــز ا ســتقاللية املاليــة ملناومــة الاــلم واألمــن ا قلي
األسريقيــــة، ُيشــــ  و لــــ  مــــن األمــــم املتحــــدة والشــــرلاء اآلخــــرين علــــ  دطــــوير  هــــر مبت ــــرة  شــــد التمويــــ  

ة البلــدان األسريقيــة واملنامــات  جــ  ا لتزامــات املاليــة الطويلــة األجــ  واملاــتمرة. وســيتطلب دعزيــز قــدر  مــن
 .ا قليمية يف جمال دعبرة املوار، ا لية ا يول عل  الدعم من املؤساات املالية الدولية وا قليمية

 


