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 مقدمـة : اوًال

 ألفك  ار ال  رابعة لمجل  س ال  سلم واألم  ن والممثل  ين الدائم  ين عق  دت خل  وة اس  تثارة ا .1
 اآلخ رين ل دى االتح اد األفريق ي لمناق شة اع ادة االعماروالتنم ية ف ي فت رة م ا بع د الن زاع  في

 وعقدت الخلوة لمناقشة . س بتمبر ف ي ف ندق هيلتون بمدينة دوربان بجنوب أفريقيا 5 و 4 يوم ي
 اع ادة االعماروالتنم ية ف ي فترة ما بعد النزاع تج ارب ودروس الم نظمات العامل ة ف ي مج ال

 ودراس ة العناص ر المك ونة الع ادة االعماروالتنم ية ف ي فت رة م ا بع د النزاع  وتحديد الفاعلين
 الرئي  سين والوض  ع المؤس  ساتي والتن  سيق ال  الزم ووض  ع اتفاق  ية عام  ة ح  ول خارط  ة ط  ريق

 نمية في فترة ما بعد النزاع  والذي سيتم النشاء اطارعمل االتحاد األفريقي العادة االعماروالت
 . تبنيه في جميع اوضاع النزاع  لتوجيه عملية اعادة االعمارفي الدول الخارجة من النزاع

 بتسهيلها ] سافارافريقيا [ ق ام االتح اد األفريق ي بتنظ يم خل وة اس تثارة االفك ار وقام ت .2
 رئيسة مجلس السلم واالمن عن ح ضر الخلوة عن جنوب أفريقيا ٬ الدولة المضيفة و . ودعمه ا

 نكوسزانا دالميني زوما وزيرة الشؤون الخارجية . ٬ من بين آخرين ٬  د 2005 ش هر س بتمبر
 ايان دا ت سالوبا المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية والسفير باسو سانقو . بج نوب أف ريقيا و د

 . ممثل جنوب أفريقيا الدائم لدى االتحاد األفريقي في أديس أبابا

 ثالثة واربعين ممثًال عن الدول ) 43 ( بل غ ع دد المشاركون في خلوة استثارة االفكار .3
 األع ضاء باالتح اد األفريق ي ف ي أدي س أبابا٬ و أعضاء مفوضية االتحاد األفريقي ٬ ومراقبين
 م ن م نظومة االم م الم تحدة ٬ والب نك الدولي ٬ و االتحاد األوروبي ٬ وخبراء آخرون في عدد

 انظ  ر قائم  ة الم  شاركين ٬ .  ( ادة االعم  ار والتنم  ية ف  ي فت  رة م  ا بع  د الن  زاع م  ن مج  االت اع
 ) 1 الملحق

 بح ث الم شاركون العناصر المكونة الطارالعمل المصورالعادة االعمار والتنمية في .4
 فت رة م ا بع د الن زاع  والح د االدن ى م ن المعايي ر والمقاي يس الت ي يج ب ان تحك م ال تعامل مع

 ٬ و اعادة التسريح ن سانية ٬ و الحك م اثناء المرحلة االنتقالية ٬ ونزع األسلحة ٬ و الم سائل اال
 االن دماج واع ادة التأه يل وتع ديل قط اع األم ن ٬ و العدال ة ٬ وحق وق االن سان ٬ و المصالحة٬
 واالس تعادة االجتماع ية واالقت صادية ٬ ودور الموارد الطبيعية في النزاع  ٬ ومسائل الجنسين

 . حول واالس تعادة ٬ وح شد الموارد لدعم اعادة االعماروالتنمية في فترة ما بعد النزاع ف ي ال ت
 واج ريت أي ضًا مناقشات اخرى حول المبادىء والقيم التي يجب تعزيزها اطار عمل السياسة
 األف  ريقية الع  ادة االعماروالتنم  ية م  ا بع  د الن  زاع  كتع  ريف الق  يادة األف  ريقية وش  رح أهمي  تها

 ٬ والملك ية والق يادة المحل ية لعملية اعادة االعماروالتنمية في فترة ما بعد النزاع  ٬ وعمل ياتها
 وب ناء ق درة اع ادة االعماروالتنم ية ف ي فت رة م ا بع د الن زاع  ٬ و ال سياسة ال شاملة ح ول حشد
 الم وارد الع ادة االعماروالتنم ية ف ي فت رة م ا بع د الن زاع  ٬ والتركي ز المستمر على االسباب

 ري  ة للن  زاعات و ك  سر دائ  رة الع  نف و تخط  يط االن  دماج وتنف  يذ العم  ل و م  راقبة األداء الجذ
) 2 انظر األجندة ٬ الملحق . ( والتنسيق األفضل و تعاون الفاعلين
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 الجلسة االفتتاحية : ثانيًا
 ايان   دا ت   سالوبا ٬ المدي   ر الع   ام ب   وزارة الخارج   ية ف   ي ج   نوب أف   ريقيا ٬ . رح   ب د .5

 لت  سهيلها عق  د ] س  افار أف  ريقيا [ اس  تثارة األفك  ار وتق  دم بال  شكر إل  ى بالم  شاركين ف  ي خل  وة
 واش ار إل ى ال تحدي ال ذي ي واجه جم  يع األف ريقيين ف يما ي تعلق ب ضمان ع دم ع  ودة . االج تماع

 ال دول الخارج ة م ن الن زاع  إل ى الع نف وشدد على أهمية التفكير في انشاء أساس للتنمية في
 . مناطق ما بعد النزاع

 االفتتاحية الكلمات
 اع  رب ال  سفير س  عيد جن  يث ٬ مف  وض االتح  اد األفريق  ي لل  سلم واألم  ن ٬ ف  ي كلم  ته .6

 االفتتاح  ية ع  ن امت  نانه لج  نوب أف  ريقيا التخاذه  ا الم  بادرة اث  ناء فت  رة رئاس  تها لمجل  س ال  سلم
 واألم ن بعق د خل وة استثارة األفكار المخصصة العادة االعماروالتنمية في فترة ما بعد النزاع

 و اشار إلى أن الخلوة هي بداية عملية مهمة . لتسهيلها عقد هذه الخلوة ] سافارأفريقيا [ وكذلك لـ
 . تهدف إلى تخويل االتحاد األفريقي بعمليات اعادة االعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاع

 اطل ع االجتماع على أنشطة مفوضية االتحاد األفريقي في اعادة االعمار في الماضي .7
 وق  د ح  ان ال  وقت اآلن ل  تحديد اس  تيراتيجية ش  املة لترس  خ . الت  ي كان  ت مف  توحة ف  ي طبيع  تها و

 ويعد . ال سالم والح يلولة دون الع ودة إل ى العنف ٬ وتسير بالدول نحو اعادة التأهيل و االعمار
 اط ار عم ل االتح اد األفريق ي الع ادة االعماروالتنم ية ف ي فت رة ما بعد النزاع  امـرًا في غاية

 هم ية٬ ح يـث س يـتـم٬ وم ع تحق يق ال تقدم ف ي ح ل الن زاع  ٬ اس تخدام طاق ات أف ريقيا بشكل األ
 مت زايد ف  ي اع  ادة االعم  ار والتنم ية ف  ي فت  رة م  ا بع  د الن زاع  خ  الل العق  دين والعق  ود ال  ثالث

 . القادمة

 ي ٬ لل بدء ف ي عمل ية التفكي ر وحت ى ان شاء اط ار العم ل المنتظ ر٬ ق ام االتح اد األفريق .8
 وبم ساعدة ع دد م ن المؤس سات ف ي أف ريقيا وخاص ة  مفوض ية األم م المتحدة السامية لشؤون

  " ٬ بإصدار وثيقة تحت عنوان ] س افار أف ريقيا [ الالجئ ين و                                        
                                                         . والتي وزعت على المشاركين "  

 ن يث أن تخ ويل االتحاد األفريقي باعادة االعماروالتنمية في فترة ما اوض ح ال سفير ج .9
  بع د الن زاع  ق د تمت االشارة إليه في                                                           وتحدد .    

 دور مجل س ال سلم واألم ن ف ي ب ناء ال سلم ٬ وتعزي زه واعادة االعمارفي 3٬6٬13٬14 الم واد
 ويكمل ذلك التخويل بجهود االتحاد . ذلك اجراء األنشطة المعينة فت رة م ا بع د الن زاع  بم ا في

 حول انشاء اللجنة الوزارية 2003 األفريق ي األخي رة خاص ة مق رر مابوت و خالل شهر يوليو
 . العادة االعماروالتنمية في فترة ما بعد النزاع  في السودان والتي تترأسها جنوب أفريقيا

 بالرغم من وجود العديد من المؤسسات العاملة في اش ار ال سفير س عيد جن يث إلى انه .10
 مج االت اع ادة االعماروالتنم ية ف ي فت رة م ا بع د النزاع  إال ان تركيزها و امكانياتها ال تزال

 .. و المرأة والطفل المهجرين داخليًا الالجئين و : محددة في مجاالت معينة على سبيل المثال
 إضافة إلى ذلك ٬ فمن األهمية بمكان ان تنال أفريقيا . وتت صف جهودهم بمشاكل التنسيق . ال خ

ولتلك األسباب ٬ فهناك حاجة ماسة لتطوير اجندة شاملة . الملكية في الجهود الجارية في القارة



) I ( 2 / EXP / PCRD / PSD 
3 Page 

 الع ادة االعماروالتنم  ية ف  ي فت  رة م  ا بع  د الن  زاع  وخارط  ة ط  ريق للتنف  يذ الت  ي تح  دد أن  شطة
 . وأدوار ومسؤوليات الفاعلين

 ل  ى ان خل  وة اس  تثارة األفك  ار توف  ر الفرص  ة ألف  ريقيا لتطوي  ر اط  ار عمله  ا بالنظ  ر إ .11
 الخاص الذي يعكس الحاجات والتطلعات األفريقية ٬ حث السفير سعيد جنيث المشاركين على

 : تناول المسائل الست التالية في المناقشات التي استغرقت يومين

 الن  زاع  ه  ي عمل  ية إن عمل  ية إع  ادة االعم  ار والتنم  ية ف  ي فت  رة م  ا بع  د . أ
 . سياسية اوًال اكثر من كونها فنية

 يع د األم ن االن ساني ام رًا اساسيًا لنجاح اعادة االعماروالتنمية في فترة ما . ب 
 . بعد النزاع

 يج ب ان ترك ز عمل ية اعادة االعماروالتنمية في فترة ما بعد النزاع  على . ج 
 سلحة والتسريح اع ادة انشاء امكانيات الدولة٬  والتي تشمل مسائل نزع األ

 واع ادة االن دماج وجم ع األسلحة واالمكانيات الفعالة لالمن العام و برامج
 . اساسية العادة االندماج

 تع   ديل قط   اع األم   ن بم   ا ف   ي ذل   ك الم   راقبة والم   تابعة المدن   ية ل   ضمان . د 
 . المحاسبة

 وس ائل خل ق حواف ز للسلم والتركيز على دور الموارد الطبيعية في اشعال . ه 
 . شد الموارد بعيدًا عن المفسدين النزاع  و ح

 اع  ادة ب  ناء ال  ثقة العام  ة ف  ي الحك  ومة عب  ر اع  ادة ان  شاء حك  ومة ش  رعية .و
 . ومؤسسات قطاع عام بعد التركيز الحالي على عقد االنتخابات

 عزم .12  على  المشاركين  جنيث  سعيد  السفير  اطلع  االمام٬  إلى  بطريق  يتعلق  فيما
 ل نتائج خلوة استثارة األفكار إلى اجتماع الخبراء الفنيين والذي مفوضية االتحاد األفريقي نق

 يليه اجتماع قاري لخبراء الحكومات٬ والذي سيقترح اطار عمل العادة االعماروالتنمية في
 . فترة ما بعد النزاع  ألجهزة صنع القرار باالتحاد األفريقي

 الكلمة الرئيسية
 د .13  بدأت ٬   الرئيسية  كلمتها  الخارجية نكوزانا . في  الشؤون  وزيرة ٬   زوما  دالميني

 بجنوب أفريقيا ٬ بالتأكيد على اهمية فكرة خلوة استثارة األفكار غير الرسمية كأساس العالم
 إلى المستوى الوزاري  و أعربت عن األمل في رفعها  إلى نيل أفريقيا . السياسة٬  وباالشارة

 شددت على  واألمن ٬  في السلم  اكبر من ذي قبل  آليات فعالة مسؤولية  إلى تطوير  الحاجة
 لتحقيق سالم دائم  اساسيًا  و . العادة االعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاع  والتي تعد امرًا

 مختلف  في  تبنيه  يمكن  استيراتيجي  عمل  اطار  تطوير  في  يتمثل  التحدي  أن  إلى  أشارت
 ت  ان يكون ذا  و ٬   ذاته  حيث ان كل نزاع مختلف بحد  خطيط سريع لتنفيذ اوضاع النزاع ٬

 ويطورمعاييرومقاييس لتقييم  الفاعلين  بين  والتنسيق  ويعززالتكامل      النزاع  بعد  ما  أنشطة
. التقدم نحو اعادة االعماروالتنمية
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 االولى باالهداف .14  التي تتعلق بالدرجة  المسائل  من  إلى عدد  زوما  تطرقت الوزيرة
 بعد  االعماروالتنمية في فترة ما  واقترحت ان تهدف إعادة االعمار . النزاع الحقيقية العادة

 : والتنمية إلى القيام بعدد من االمور منها

 بما في ذلك االقتصاد والحكم السياسي السيء : تناول األسباب الجذرية للنزاع .أ
 وكذلك القيادة المتزمة بالسلطة و انعدام الديمقراطية و انتهاك حقوق االنسان٬

 المتزايد  المساواة  وعدم  على والفقر  والمنافسة  والغنية  الفقيرة  الدول  بين  ة
 او  معينة  ودينية  وتهميش مجموعات عرقية  الطبيعية  الموارد  على  السيطرة

 . مجموعات اخرى و العوامل الخارجية

 الحروب .ب  تخلفه  الذي  الدمار  مع  التحتية : التعامل  البنية  تدمير  ذلك  في  بما
 البدني  األضرار  و  للمجتمعات  االجتماعي  والنفسية والنسيج  والعاطفية  ة

 والترحيل و اعادة التأهيل و مسائل  الجنسين خاصة المعاناة التي تتلقاه المرأة
 و االطفال نتيجة الحروب ومسائل الشباب وذلك الرتفاع عدد األطفال الجنود

 . والتمزق التي تتركه تلك الحروب على األطفال

 المستدامة .ج  التنمية  خط  في  المتأثرة  الدولة  إلى ضم : وضع  عودتها  عدم  ان
 االمر الذي يتطلب بحث عناصر اقتصاد الحرب لتحديد تلك التي . العنف مجددًا

 يمكن دمجها في اقتصاد ما بعد النزاع  ٬ وتلك التي يمكن التخلص منها بالشكل
 . الذي ال يؤدي إلى رد فعل سلبي على المستفيدين من اقتصاد الحرب

 للتحد .د  المتأثرة  للدولة  الفرص  الحادي يث توفير  القرن  إلى  واالنطالق
 ويجب أن ال يستهدف اعادة االعمار والتنمية لفترة ما بعد النزاع . والعشرين

 اعادة تأسيس البنية التحتية إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحرب بل عليه ان
 المعلومات  وتقنية  الحديثة  التحتية  من البنية  الدولة من االستفادة  إلخ .. يمكن

 تحتية حديثة وتسريع التنمية وتطوير لتحديث  وبنية  باقتصاد  وتزويدها  الدولة
 . حياة شعبها

 بعد النزاع بمبادىء يجب ان .ه  ما  لفترة  االعمار والتنمية  اعادة  تعزز أنشطة
 ستساهم في المساواة والتوزيع العادل للسلطة والثروة  ٬ وبخالف ذلك فإنها

. تجديد العنف
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 مية تركيزاعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع على أكدت الوزيرة زوما على اه .15
 . نزع األسلحة والتسريح و اعادة ادماج المحاربين السابقين ٬ وكذلك تزويدهم بمهارات جديدة
 بذلك انتهاز الفرصة والعمل على بناء قوة دفاع جديدة ومتخصصة  القيام  أثناء  ويجب علينا

 السياسة و القوات / يث تحترم قوة الدفاع الفصل بين الدولة وتناول مسائل تعديل األمن العام بح
 ويجب ان تبحث أيضًا سبل استخدام . المسلحة وذلك تجنبًا ألي انقالبات عسكرية في المستقبل

 . قوات الدفاع الجراء أنشطة اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع

 ب البدء في عملية اعادة االعمار والتنمية متى يج : طرحت الوزيرة زوما سؤاًال ثانيًا .16
 لفترة ما بعد النزاع ؟ واشارت الوزيرة إلى ان توقيت الشروع باعادة االعماروالتنمية لفترة

 النزاع  من  الخارجة  المجتمعات  تأهيل  العادة  اساسيًا  أمرًا  يعد  النزاع  بعد  وابدت . ما
  : المالحظات التالية

 ار تعريف األمم المتحدة للسالم لوقف االعمال قد يكون من غير المجدي انتظ .أ
 النزاع . العدائية  بعد  ما  لفترة  االعماروالتنمية  اعادة  عملية  استئناف  ويجب

 . مبكرًا حتى خالل فترة المفاوضات
 العادة .ب  والتطلعات  الرؤية  لمناقشة  المرأة  تجتمع  قد ٬   االحيان  بعض  في

 ص  وانشاء  النزاع  بعد  ما  لفترة  مشتركة االعماروالتنمية  قيم  وتطوير  داقات
 ويمكن تشجيع . وفخر وطني والتي تشكل وحدات بناء لسالم دائم و اعادة البناء

 . مجموعات المجتمع األخرى كالشباب للقيام بالعديد من األنشطة لدعم السالم
 ما .ج  لفترة  االعماروالتنمية  العادة  القوات والدوافع الحافزة  من األساسي تحديد

 قد ال تكون تلك الدوافع من . معها على تعزيز عملية السالم بعد النزاع والعمل
 وقد تشتمل  السياسية التي تشارك بشكل دائم٬   خاصة النخبة  القوات العامة ٬
 المرأة  و  الدين  زعماء  و  التقليدين  كالقادة  األخرى  االجتماعية  القوات  على

 الفا  و  المدني  المجتمع  و  القضاة  و  األكاديميين  و  األعمال  علين واصحاب
 والمؤسسات المالية  الثنائيين  والشركاء  التنمية  وكاالت  ذلك  في  بما  الدوليين

 . الدولية

 من األهمية بمكان تحديد من يتولى قيادة وتوجيه عملية اعادة االعمار والتنمية لفترة .17
 النزاع  بعد  االعمارفي . ما  اعادة  عمليات  من  عدد  فشل  إلى  الخارجية  القيادة  أدت  حيث

 السبب تتطلب عملية اعادة االعمار ان تكون ذات ملكية وطنية ويجب دعم . لماضي ا  ولهذا
 و الشركاء ) النيباد ( القيادة المحلية من قبل االتحاد األفريقي و الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا

 . اآلخرين

 النزا .18  بعد  ما  لفترة  االعماروالتنمية  اعادة  فترة  ذلك  بعد  زوما  الوزيرة  ع تناولت
 : واوضحت التالي

 كتثيبت : يجب ان تستمر عمليات اعادة االعمارحتى زوال خطر عودة العنف .أ
. الحكم الرشيد واجراء تنمية للبنية التحتية ونمو االقتصاد
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 يجب ترجمة اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع إلى حياة أفضل للجميع .ب
 االجتماعية  الخدمات  على  الحصول  تعني  وتناول والتي  الشرف  واستعادة
 . المسائل المعنية بالمرأة لضمان مساواة المشاركة

 بالن سبة إل ى م سألة م وارد تنف يذ اع ادة االعماروالتنم ية لفت رة ما بعد النزاع ٬ شددت .19
 الوزي رة زوما أوًال على أهمية تعبئة الموارد والقيادة الوطنية العادة االعماروالتنمية لفترة ما

 وتعد القيادة . ويج ب تعزي ز ذل ك م ن الق ارة و دعم ه من شركاء التنمية الدوليين . اع بع د الن ز
 األف  ريقية ام  رًا اساس  يًا ف  ي م  سألة الم  وارد ح  يث ت  ؤدي الق  يادة الدول  ية إل  ى تحدي  د ال  دخالء

 : وفي ذلك اإلطار . لالولويات و مجرى اعادة البناء
 المتأثرة ثم من القارة وأخيرًا يجب تعبئتها أوًال من قبل الدول : الموارد البشرية .أ

 الدوليين  الشركاء  نزاع طويلة فسيكون . من  مرت بفترة  قد  كانت الدولة  واذا
 ويتمثل التحدي في  خارج الدولة  المقيمة  البشرية  كبيرمن الموارد  هناك عدد

 . كيفية جذب المغتربين للعودة والمشاركة في اعادة بناء دولتهم
 حيث ان لكل دولة بعض : الموارد المالية والمادية .ب  يجب اوًال ضمانها وطنيًا

 ويؤدي البحث عن المساعدة الدولية كخطوة . الموارد الوطنية ٬ ثم قاريًا ودوليًا
 . اولى إلى استمرار التبعية فقط

 يجب على افريقيا تحدي نفسها ٬ كقارة ٬ و اعتبار طرق حشد الموارد لتمكين .ج
 االعمار  إعادة  بأجندة  القيام  من  النزاع القارة  بعد  ما  لفترة  االمر . والتنمية

 على  للحصول  كحافز  إلى العمل  األفريقي  التنمية  منتدى صندوق  يدفع  الذي
 . الموارد من شركاء التنمية

 أصبح التوجه نحو الشمال ٬ حيث المؤسسات المالية الدولية و المانحين الثنائين .د
 إلى التنوع  في تحالفات اخرى ع ولكن هناك حاجة  : لى سبيل المثال والنظر

 . الجنوب – تعاون الجنوب
 السالم .ه  بناء  مفوضية  وخاصة ٬   المتحدة  االمم  دور  تحديد  أيضًا  االهمية  من

 . المقترحة ٬ في اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع في أفريقيا

 بايج از ٬  ش ددت الوزي رة زوم ا عل ى الحاج ة الط ار عم ل االتح اد األفريق ي لت ناول .20
 األسباب الجذرية و آثار الحرب و الحساسية ازاء حاجات وتطلعات المرأة وضمان مشاركتها
 وال شباب و تمك ين الدول ة المتأث رة من  حشد اجمالي الموارد الوطنية و توسيع مشاركة جميع

 . اقسام المجتمع في اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع

 العماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع ملخص اعادة ا : الجلسة األولى

 المسائل االساسية واالتجاهات العامة

 ق دم البروفي سور ت شالوكا بيان ي ملخ صًا ح ول الم سائل األساس ية واالتجاه ات العامة .21
 وذكر ٬ من وجهة نظر ثقافية ٬ أن اعادة . المتعلقة باعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع

 وله  ذا ال  سبب ٬ ف  إن ه  ناك القل  يل م  ن . لفت  رة م  ا بع  د الن  زاع حدي  ثة ن  سبيًا االعماروالتنم  ية
ال توجهات و ال نماذج النظ رية الع ادة ب ناء الدول ة و ت تجه معظمها لتكون اقتصادية او ترتكز
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ويج ب ان يرك ز اط ار عم ل االتح اد األفريق ي عل ى اع ادة بناء الدولة . عل ى التحل يل العرق ي
 . ا فهناك عدد قليل من النماذج التي يمكن االستعارة منها وليس المجتمع العرقي ولذ

 م  ن االهم  ية بمك  ان ألف  ريقيا ان يق  وم االتح  اد األفريق  ي بتطوي  ر اط  ار عم  ل الع  ادة .22
 وقد . االعمار والتنمية لفترة ما بعد النزاع ٬ نظرًا لتقدم ان يتقدم شركائه للتنمية في هذا المجال

 لم  واءمة ت  وجهاتهم الع  ادة 2005 ثنائ  ين ف  ي ل  ندن ف  ي فبراي  ر اج  تمع ع  ددًا م  ن المانح  ين ال
 ومن االساسي ان يقوم االتحاد األفريقي بتطوير أجندته . االعماروالتنم ية لفت رة ما بعد النزاع

 الخاص  ة الت  ي ت  ضع ش  روط م  شاركة الق  ارة م  ع ش  ركائها و نق  اط االول  ويات و دور االتح  اد
 . عادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع األفريقي وكذلك الفاعلين اآلخرين في ا

 يج  ب ان تك  ون نقط  ة بداي  ة اع  ادة االعماروالتنم  ية لفت  رة م  ا بع  د الن  زاع ذات ت  وجه .23
 إقليمي حيث تشتمل النزاع  على شبكات اقليمية و جهود اعادة االعمارفي دولة قد تنقل النزاع

 قليم  ية الف  رعية م صلحة ف  ي تعق  يدات وق د اب  دت الم  نظمات االقليم ية واال . إل ى دول  ة مج  اورة
 الن زاع  االقليم ية و يحتاج االتحاد األفريقي إلى ايقاف مبادراته عوضًا عن تجنيب األزمة من

 عالوة على ذلك فإن غياب اطار عمل االتحاد األفريقي . قبل المجموعات االقتصادية االقليمية
 مجموعات االقتصادية االقليمية والتي أدى إل ى الت نافس عل ى الموارد بين االتحاد األفريقي وال

 ولذا فإن توجه قاري شامل ومنتظم يعد أمرًا ضروريًا يتحدث . ت صرف ع ن الم سائل الحقيقية
 . عن المسائل وإلى المنظمات االقليمية الفرعية

 يج ب ان ت  بدأ ال  توجهات األقليم ية لح  ل الن  زاع  ب  بحث األس باب الجذري  ة للن  زاع ف  ي .24
 د األمثلة على ذلك التوجه في عملية البحيرات العظمى والمبنية على تنفيذ واح . م نطقة معي نة

 . اع الن دار ال سالم حول السالم و األمن والديمقراطية و التنمية في منطقة البحيرات العظمى
 وقد نتجت تلك العملية من ادراك جميع االطراف بعدم كفاية عمليات سالم الدول الفردية و ان

 . متصلة و تتطلب ان يتم تناولها باطار عمل متكامل العديد من النزاع

 من األساسي أيضًا ان يضع اطار عمل االتحاد األفريقي العادة االعماروالتنمية لفترة .25
 م ا بع د الن زاع اهداف ه و ي تم ش رحه ح ول العالق ة ب ين األه داف واطارالعم ل لتنفيذها وتناول

 ت  شتمل الم  سائل الرئي  سية الت  ي . الب  ناء ال  دول وال  ذي ي  شكل االس  اس الج  راء اع  ادة " هندس  ة "
  : تتطلب ان يتم عكسها التالي

 الدولة .أ  لتكوين الدولة : هندسة    يشيرإلى بناء الدولة ضمن العناصر المحددة
 القانوني٬ على سبيل المثال تحديد المنطقة او الوطن الذي يوفر الموارد ٬ وتثير

 الموارد  تلك  وتوزيع  على  الحصول  سلطة . مسألة  يوزع وتعد  من  تحديد
 اعادة  تعزيز  تؤدي إلى الحرب او  وقد  اساسيًا  امرًا  توزيعها  وكيفية  الموارد

 . االعمار
 السكان األفريقيين متعددي االعراق وتعد سياسات االستبعاد مصدرًا : السكان .ب

 للنزاع  كمعايير . رئيسيًا  اساسيًا  تصبح حقوق االنسان امرًا ٬   الحالة  وفي هذه
 وتتعدى تلك الحماية حماية األفراد إلى األقليات . الم واالمن لقياس الحكم و الس

 ويجب على الحكومات في اوضاع ما بعد . و عالقة تلك المجموعات بالمناطق
. النزاع  ان تكون شاملة
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 يجب ان تكون العملية . هام من عملية اعادة بناء الدولة كمجال صنع الدستور .ج
 االزمات  فإن  وإال  الشعب  بقيادة  و  قبل شاملة  من  رفضها  سيتم  الدستورية

 حول . السكان  اولئك المتفاوضون  بين  اساسية  صلة  إلى وجود  وهناك حاجة
 وتعد الطريقة التي يتم بها عكس توزيع السلطة . الدستور و الجماهير العامة

 . والثروة في الدستور امرًا هامًا في اعادة البناء

 ليست الديمقراطية .د  للسلطة  السلمي  للنقل  ذاتها كآلية  بحد  والسعي نحو . دواء
 االنتخابات في فترة ما بعد النزاع  قد يؤجج النزاع و يزيد من حدة التوتر اذا لم

 . تكن الحاالت مهيأة للمنافسة السياسية
تعتمد على حقوق االنسان والديمقراطية و المشاركة بما طبيعة ونظام الحكومة .ه

 االنتقالية  العدالة  ذلك  المصالحةامرًا . في  الذي وتعد  اولئك  ان  حيث  هامًا
 او كوسيلة للحصول / ينشبون النزاع يرونه كوسيلة لضمان حمايتهم الخاصة و

 على الموارد  السيطرة  الستمرار  او  االنتقالية . على  ترتيبات العدالة  وتمكنهم
 . من وضع اسلحتهم ببعض الضمانات األمنية

 ٬ المهجرين داخليًا ين ٬ خاصة المتصلة بالمحاربين السابق المسائل االنسانية ٬ .و
 العنف  وضحايا  الولئك . الالجئين  البديلة  المعيشة  توفير  بمكان  االهمية  ومن

 وقد ينتج الترحيل مآسي ال يمكن حلها في . الذين يشكل العنف مهارتهم الوحيدة
 . حالة عدم تناولها بشكل منصف

 التي يجب لعناصرالجيش السابقة و نزع األسلحة والترسيح واعادة االندماج .ز
 . ان تتضمن اعادة التدريب بمهارات جديدة

 األمن .ح  قطاع  ومحترفة تعديل  قوات دفاع فعالة  النشاء  اساسي  ويقصد . كأمر
 المتاحة  الخيارات  على  ذلك  ينعكس  ان  دون  تخفيض الحجم  عادة  بالتعديل

 وإذا لم يتم دمج الجنود المسرحين فإنهم سيشكلون . ألولئك الذين يتم تسريحهم
 . رًا التحول إلى لصوص اومرتزقة اوالعودة إلى الحرب خط

 . بالتحديث ربط اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع .ط

التجارب والدروس المستفادة من قبل المنظمات األفريقية الخبيرة

 ي ؤكد ه ذا القسم على الحاجة الطار عمل أفريقي العادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد .26
 ن زاع و توفير فرصة للممثلي مختلف منظمات الخبراء األفريقيين لعكس الدروس المستفادة ال

 . و التجارب و االتجاهات العامة لمناقشة اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع

 بدأ السيد القاسم وان ٬ رئيس قسم ادارة النزاع  في مفوضية االتحاد االفريقي بالشرح .27
وعلى أية حال٬ فإن النجاح . رفع معظم جهود االتحاد األفريقي بواسطة حل النزاع أن ه ق د تم
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 المت زايد ل تلك الجه ود يدل انه يجب على المنظمة زيادة جهود اكثر في اعادة االعماروالتنمية
 2005 ٬ ول ذا فق د اتخ ذ المجل س التنف يذي مق ررًا ٬ ف ي س رت في يوليو . لفت رة م ا بع د الن زاع

 . ية لتطوير اطار عمل العادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع بتخويل المفوض

 كان ت تج ارب االتح اد األفريق ي ف ي اعادة االعمارو التنمية لفترة ما بعد النزاع حتى .28
 وتشتمل تلك التجارب على مشاركته في جزر القمر ٬ والصومال . اآلن ذات طاب ع تخص صي

 األفريقي الوزارية حول اعادة التأهيل في السودان وأنشطتها والسودان مع إنشاء لجنة االتحاد
 . الفرعية

 ف  ي " الم  نع الهيكل  ي " ع  الج االتح  اد األفريق  ي اي  ضًا ع  دد م  ن الم  سائل الم  تعلقة ب  ـ .29
 ويت  ضمن ذل  ك العم  ل ف  ي مج  االت األس  لحة . جه  ودها لت  ناول األس  باب الجذري  ة للن  زاعات

 . واالنتخابات ٬  والحكم ٬ والديمقراطية الصغيرة والخفيفة ٬ و االلغام األرضية ٬

 رايموند اغوسو ٬ ممثل قسم الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا بمفوضية . ناقش د .30
 االتح اد األفريق ي م شاركة المفوضية في تناول مسألة تنمية الشباب في اوضاع ما بعد النزاع

 المهني و بناء القدرة للمشاركة في ح يث يف تقد ال شباب فرص التعليم و في حاجة إلى التدريب
 . اعادة بناء دولتهم و كذلك اعادة التأهيل النفسي

 ب  رهانو ادماس  و ٬ مم  ثل المك  تب األفريق  ي للم  وارد الحيوان  ية ٬ ان المك  تب . ش  رح د .31
 األفريق ي للم وارد الحيوان ية ق د ش ارك ف ي ح ل الن زاع  في اوضاع النزاع  الرعوية األسلحة

 أهمية المعرفة المحلية : وتتضمن الدروس المستفادة من تلك المشاركات . رة و الخف يفة ال صغي
 و الحاج  ة إل  ى تقي  يمات عام  ة الع  الم ب  رامج االغاث  ة والتنم  ية و م  نفعة اس  تخدام ال  توجهات
 الم شاركة و ض رورة م شاركة ال سلطات المحل ية و أهمية التنسيق وااللتزام طويل المدى من

 . طرف المانحين

 ح دث ال سيد تيزي ر سيا من بنك التنمية األفريقي حول دور البنك في اعادة االعمارو ت .32
 وبعد المصادقة على خطوط ارشادية لسياسة ما بعد النزاع  في . التنم ية لفت رة م ا بع د النزاع

 ٬ قام البنك بإنشاء مرفق تمويل ما بعد النزاع  وللتعامل مع حاجات الدول الخارجة من 2004
 يصفي مرفق تمويل ما بعد . لتي ال تستطيع تلبية المعايير الصارمة للتمويل العادي االزمات وا

 الن زاع  متأخ رات دول الخارج ة م ن النزاع  وذلك ليمكنها من المشاركة في مجتمع المانحين
 الدول ي للح صول عل ى الم ساعدات والت ساهالت المال ية للتأهل للحصول على تخفيض الديون

 وترم  ي ه  ذه الجه  ود إل  ى ت  ناول ). HIPC ( الفقي  رة الم  ثقلة بالدي  ون ف  ي اط  ار م  بادرة ال  دول
 الممارس  ة غي  ر العادل  ة الت  ي ي  توجب ف  يها عل  ى ال  دول الخارج  ة م  ن الن  زاع  المناف  سة عل  ى

 واش ار ب نك التنم ية األفريق ي إل ى الحاج ة إل ى التعون . الم وارد م ع ال دول الت ي ت نعم بال سالم
 قليم ية العاملة في الحلول السياسية من جهة ٬ والمؤسسات الوث يق ب ين الم نظمات القاري ة واال

 . المالية من جهة أخرى لتعزيز عمليات بناء السالم ومنع العودة إلى العنف

تجارب و دروس المنظمات الدولية الخبيرة
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 ش رح ال سيد ماي ك بيلينغ ر ٬ مم ثل المك تب الدول ي للهج رة٬ ان المكتب ينفذ عددًا من .33
 دول م  ا بع  د الن  زاع  ف  ي أف  ريقيا ل  دعم ب  ناء ق  درات العائ  دين و اح  ياء الب  رامج ف  ي ع  دد م  ن

 ويتطلب االنتقال الناجح من النزاع . المج تمعات و توفي ر الم ساعدة الطارئة للسكان المهمشين
 ب رامج واس عة ومرنة التي تدعم وبسرعة استعادة المجتمع المدني العامل في الفترة التالية لما

 حدوث تنقالت بارزة للسكان اثناء فترة االنتقال ٬ فإنه يتطلب ان يتم تنفيذ ونظرًا ل . بع د الن زاع
 ح يث ان ذلك سيساعد في بناء . م ساعدات اع ادة ال دمج الف وري ب شكل م واز لعمل يات الع ودة

 الثقة و ضمان قدرة العائدين على انشاء جذور جديدة ومستقرة ويزيل احتمالية الهجرة السلبية
 وتتضمن العناصر الرئيسية لبرامج اعادة االعماروالتنمية لفترة ما . من ال ناتجة ع ن انع دام األ

 : بعد النزاع الناجحة النقاط التالية
 العمل الجماعي ٬ و الخبرة ٬ والحياد و التفويض الواضح .أ
 اطار عمل سياسي معترف به .ب
 توجه جذري و من األسفل لألعلى للتنفيذ .ج
 اتاحة التمويل مقدمًا .د
 الشراكة الفعالة .ه
 التوجه متعدد القطاعات .و
 دعم بناء القدرة المحلية .ز

 تح  دث ال  سفير ت  يم ك  الرك ٬ رئ  يس بع  ثة االتح  اد األوروب  ي ف  ي أدي  س أباب  ا ٬ ع  ن .34
 م شاركة االتح اد االوروب ي ف ي ع دد م ن ان شطة اعادة االعمارما بعد النزاع  والتي تقسم إلى

 ية و ازال ة األلغ ام و اع ادة االدم اج اغاث ة ق صيرة الم دى كاع ادة تأه يل البن ية التحت ية األساس
 و نزع األسلحة والتسريح واعادة االندماج٬ وانشطة المهج رين داخليًا االجتماع ي لالجئ ين و

 االس تقرار ط ويلة الم دى كالبرامج التي تتناول الحكم والديمقراطية و استعادة القدرة االنتاجية
 ح  اد األوروب  ي لل  رد ال  سريع لالتح  اد وت  سمح آل  ية االت . و االمكان  يات المؤس  ساتية األخ  رى

 باالس  تجابة ب  سرعة إل  ى حاج  ات ال  دول الت  ي تعان  ي م  ن انع  دام االس  تقرار ال  سياسي او م  ن
 االه داف المحددة جيدًا ٬ واستيراتيجية : ويع د االم ر الرئي سي ل نجاح تل ك االن شطة . الك وارث

 ادة م  ن ت  دخالت االتح  اد وتت  ضمن ال  دروس الم  ستف . التنف  يذ ٬ وتع  اون وم  راقبة و تقي  يم ال  تقدم
 : األوروبي العادة االعمارو التنمية لفترة ما بعد النزاع الحاجة إلى ما يلي

 ال  تعاون ب  ين الم  ساعدة االن  سانية و ادارة االزم  ات و م  ساعدة التنم  ية ط  ويلة .أ
 . المدى

 المرونة .ب
 تبسيط آليات صنع القرار والتمويل .ج
 شمولية البرامج والفاعلين .د
 راتيجي التنسيق االستي .ه

 االتحاد األفريقي / ويجب ان يتضمن الطريق المقدم اجندة مشتركة لالتحاد األوروبي
 . و حوار مكثف و ضمان تمويل اكثر

 رك  ز ال  سيد ج  ون اوهيورهي  نوان م  ن ب  رنامج األم  م الم  تحدة اإلنمائ  ي عل  ى اربع  ة .35
: مجاالت العتبارها في تطوير اطار عمل االتحاد األفريقي
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 لوطنية للمساعدة قصيرة المدى في الفترة التالية لفترة ما بعد تعزي ز الملك ية ا .أ
 وبال  رغم م  ن االمكان   يات المح  دودة ٬ ف  يجب ان تتول  ى ال   سلطات . الن  زاع

 الوطن  ية ول  يس الفاعل  ون الخارج  يون  ٬ مهم  ة تقي  يم اح  تاجات فت  رة م  ا بع  د
 . النزاع

 ي يكون لفترة ال تدخل الخارج . ب ناء االمكان يات الوطن ية للتنف يذ ط ويل الم دى .ب
 . محدودة و يمكنه تعزيز القدرات المحلية طويلة المدى للتنفيذ

 وترك  ز . إن  شاء امكان  يات الس  تعادة ال  نظام االقت  صادي االجتماع  ي الم  ستمر .ج
 ب رامج اع ادة االعماروالتنم ية لفت رة م ا بعد النزاع عادة على مناطق رئيسية

 ساعدة االن سانية بينما معي نة كن زع األس لحة والت سريح واع ادة االن دماج والم
 ت   تجاهل امكان   يات ال   وزارات والب   رلمان و المؤس   سات األخ   رى الرئي   سية

 . الالزمة الستمرار السالم
 الذي يعد امرًا اساسيًا لنجاح اعادة االعماروالتنمية لفترة " بن ية تحت ية للسالم " .د

 ادة وقد دمرت آليات البناء الجماعية نتيجة النزاع وتتطلب إع . م ا بعد النزاع
 وي توجه الكثي ر م ن الدعم الدولي نحو البنية التحتية المادية دون البنية . الب ناء

 . التحتية للسالم

 18 اش ار  بفق ادو ب رهانو ممثل المفوضية العليا لشؤون الالجئين إلى وجود أكثر من .36
 ليا لشؤون و اش خاص آخ رون ي شكلون قلقًا للمفوضية الع المهج رين داخل يًا مل يون الج ىء و

 الالجيئ ين ف ي أف ريقيا وال ي زال الكثي ر م ن المرحلين في تصنيف الالجئين وذلك لفشل برامج
 وقد شهدت اكثر . اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع في تناول األسباب الجذرية للنزاع

 أليمة عامًا الماضية مع عواقب انسانية 15 م ن ن صف ال دول األفريقية نزاعات مسلحة خالل
 ويج ب ان ت ستهدف ب رامج اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع . عل ى ال سكان المدني ين

 ويوف  ر اط  الق االتح  اد . عل ى تعزي  ز الق  درة االنتاج  ية لل سكان الم  رحلين لعمل  ية اع  ادة الب ناء
 العادة األفريق ي وال شراكة الجدي دة لتنم ية أف ريقيا و هندس ة ال سلم و األم ن الق اري ق وة دافعة

 ان تاج اف ريقيـا٬ والت ي ين شيء عل يها اط ار العم ل الق اري العادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد
 يج ب ان يع تمد إط ار العم ل عل ى التوجه االستيراتيجي المتكامل و ربط المساعدات . الن زاع

 ل   ى االن   سانية و االس   تعادة و اع   ادة االعم   ارو التنم   ية بواس   طة آل   يات التن   سيق الم   تكاملة ع
 ويجب ان يستغل و يبني االمكانيات المحلية و ان يتلقى الدعم . الم ستويات الوطن ية واالقليم ية

 . الدولي المنسق

 بليون دوالر 6.6 ذك ر بي رنارد هارب ورن م ن الب نك الدول ي أن الب نك ق دم م ا يقدر بـ .37
 ول اربع ة وتم ت ت نا . أمريك ي ف ي هي ئة ق روض وم شاريع لل دول م ا بع د الن زاع  ف ي أف ريقيا

 اوًال ض    مان الم    ساعدات و أهم    ية ح    شد الم    وارد المحل    ية الع    ادة : مج    االت رئي    سية
 تحويل اقتصاد الحرب إلى آخر للسلم و معاكسة : ثانيًا . االعماروالتنم ية لفت رة م ا بع د الن زاع

 بعد الحاجة إلى اطار عمل أمني للدول ما : ثالثًا . اتج اه نمو االقتصاد السلبي اثناء فترة النزاع
 الحاجة إلى تنسيق ومواءمة الفاعلين والبرامج ٬ خاصة عبر التقديرات : و رابعًا . فت رة النزاع

 وقد يلعب . الناتجة و صناديق التمويل متعددة المانحين matrices الم شتركة لالحت ياجات و
 ية االتح اد األفريق ي دورًا رئي سيًا ف ي ض مان تواص ل الح وار ال سياسي بع د التوق يع على اتفاق

ال سالم و ت شجيع الملكية الوطنية العادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع و توفير المتابعة
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 لب رامج اع ادة االعماروالتنم ية لفت رة م ا بع د الن زاع و ان شاء قائم ة من الشخصيات األفريقية
 اء الم  ؤهلة لب  رامج اع  ادة االعماروالتنم  ية لفت  رة م  ا بع  د الن  زاع ول  ضمان اس  تخدام الخب  ر

 . المحليين

 تح دثت هلي ين بقل ي ٬ مم ثلة ب رنامج الغذاء العالمي ٬ عن الخطوط االرشادية التي تم .38
 الطارئ  ة و ( وق  د ش  ارك ب  رنامج الغ  ذاء العالم  ي ف  ي االغاث  ة . وض  عها لالوض  اع االنتقال  ية

 . وفي أنشطة التنمية مع التأكيد على الصلة بين االثنين ) الموسعة

 المناقشات
 ع ددًا من النقاط عن مناقشة المسائل التي تمت اثارتها خالل الجلسة االفتتاحية ن تجت .39

 : قام المشاركون . و األولى
 باالش   ارة إل   ى الحاج   ة إل   ى الملك   ية الوطن   ية والمحل   ية لب   رامج اع   ادة .أ

 . االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع و للتنسيق بين شركاء التنمية
 المحل  ية م  ن ق  بل الم  ستفيدين م  ن ب  رامج اع  ادة التأك  يد عل  ى أهم  ية الملك  ية .ب

 االعماروالتنم ية لفت رة م ا بع د الن زاع و ط رح م ثال على ذلك في مشاركة
 ال سودان ف ي تشكيل و تمويل اعادة االعمارلفترة ما بعد النزاع للبالد بأكثر

 بل  يون دوالر أمريك  ي ت  م 8.5 بل  يون دوالر أمريك  ي م  ن 5.5 % ( 50 م  ن
 م ح شد الم وارد الوطن ية ٬ المتم ثلة ف ي عائدات النفط بح يث ي ت ) ال تعهد به ا

 . المستقبلية ٬ العادة االعمارلفترة ما بعد النزاع
 التأك  يد عل  ى الحاج  ة إل  ى ت  ناول األس  باب الجذري  ة للن  زاعات و م  شاركة .ج

 الم  ستفيدين م  ن ب  رامج اع  ادة االعماروالتنم  ية لفت  رة م  ا بع  د الن  زاع ف  ي
 تدخل الخارج   ي و الحك   م ال   سيء و ت   صميمها وتنف   يذها وخاص   ة دور ال

 . الموارد الطبيعية في اشعال او تسريع النزاع
 االتف اق عل ى ان معايي ر الق روض م ن المؤس سات المالية الدولية تنحو إلى .د

 ع دم تأه يل دول ما بعد النزاع  و الدعوة إلى مراجعة تلك المعايير لضمان
 . الحصول على الموارد

 . ريقية إلى مساعدة االستعادة ما بعد النزاع دعوة المؤسسات المالية األف .ه
 التأك  يد عل  ى الحاج  ة إل  ى تن  سيق أن  شطة االتح  اد األفريق  ي و المجم  وعات .و

 . االقتصادية األقليمية

 عناصر اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع : الجلسة الثانية

 السالم المستدام الحاجات االنسانية اثناء االنتقال من النزاع  إلى
 اش  ار مم  ثل المفوض  ية العل  يا ل  شؤون الالجئ  ين نغان  دو ال  ونغا إل  ى ان  ه بال  رغم م  ن .40

المج  تمع الدول  ي ق  د قط  ع ش  وطًا ف  ي االس  تجابة لالوض  اع م  ا بع  د الن  زاع  ٬ إال ان ال  درس
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الرئي سي ال ناتج ان ه يمك ن ض مان  ال سالم الم ستدام بواس طة توجه متكامل يتناول جميع ابعاد
 وقد تنهار عملية السالم برمتها في حالة . ياة االنسانية و السياسية واالقتصادية واالجتماعية الح

 . فقد احد تلك العناصر

 واش  ار أي  ضًا إل  ى ان م  ن ب  ين الحاج  ات الماس  ة ف  ي اوض  اع م  ا بع  د الن  زاع  ع  ودة .41
 مهجرين ال مليون 5 مليون الجيء و 2 ويتوقع عودة . المرحلين وخاصة الالجئين إلى اوطانهم

 إل ى اوط انهم في المستقبل القريب٬ ويعود الفضل في ذلك إلى عمليات السالم الجارية داخل يًا
 وحت ى اآلن ل يس ه ناك تم ويل ك اف للمفوض ية العل يا ل شؤون الالجئ ين ال تابعة لألمم المتحدة

 ب ويتطل . من الموارد الالزمة % 40 وحال يًا فقد تم اتاحة . وال وكاالت االخ رى ل دعم ع ودتهم
 . المجتمع الدولي إلى امتنان ذلك السالم المكلف و عليه ان يكون جاهزًا لتحمل التكلفة

  : تشتمل االحتياجات الماسة للسكان في اوضاع ما بعد النزاع  على التالي .42
 امن وحماية السكان المتأثرين والذي يتطلب استعادة السطات المدنية والنظام .أ

 . والقانون
 ش  هرًا ٬ الع  ادة 24  18 للعائ دين ع  ند الع ودة ٬ ف  ي خ الل الم ساعدة الف  ورية . ب 

 وعلى المانحين تسريع توفير التمويل لتلك االحتياجات . تأسيس حياتهم
 اع   ادة تأه   يل البن   ية التحت   ية االساس   ية والت   ي يج   ب ان ت   بدأ ف   ي م   رحلة . ج 

 . الطوارىء
 ين ب رامج اع ادة تأه يل مبن ية عل ى المج تمع والت ي تف يد جميع السكان المتأثر . د 

 عوض  ًا ع  ن تحق  يق تفوي  ضات معي  نة و منف  صلة والت  ي ت  تعامل م  ع مخ  تلف
 المهجرين داخليًا الت صنيفات كالمحاربين السابقين و المجتمعات المضيفة و

 . الخ وحتى استبعاد السكان المحليين المدنيين .. والالجئين

 التنمية لفترة ما بعد اخت تم ال ونغا بتقديم التوصيات التالية لنجاح جهود اعادة االعمارو .43
 : النزاع

 م     ن االساس     ي٬ اث     ناء مفاوض     ات ال     سالم٬ اح     تواء احت     ياجات االم     ن . أ
 بال  رغم م  ن ك  ون التركي  ز عل  ى . والمصالحةلل  سكان المتأث  رين ف  ي االتفاق  ية

 . االبعاد السياسية والعسكرية دون االخذ في الحسبان بالبعد االنساني
 بين االطراف المشاركة في اعادة يج ب ان يكون هناك شمولية واندماج اكبر . ب 

 وتع د تقي يمات االحتياجات المشتركة . االعماروالتنم ية لفت رة م ا بع د الن زاع
 والمي زانية الم شتركة ف ي ال سودان م ثاًال ايج ب ان ي صبح مع يارًا الزمًا لكل

 . وضع
 ٬ ي  تطلب ان تك  ون بع  ض القطاع  ات ٬ خاص  ة تل  ك المت  صلة باالحت  ياجات . ج 

 ولذا يجب ان يكون التمويل مرنًا . وذلك الستقرار السكان االن سانية ٬ س ريعة
 . و متاحًا جاهزًا

 يجب تحديد واستغالل الموارد البشرية الوطنية بما في ذلك المهارات الخبيرة . د 
 . في المهجر و مهارات الالجئين

 يج  ب تطوي  ر مه  ارات ال  سكان المتأث  رين اث  ناء بق  ائهم ف  ي الملج  أ اس  تعدادًا . ه 
. لعودتهم النهائية
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 على " العمل االنساني االفريقي " ف ي اخت تام الع رض ٬ اك د ن يكوالس باوكيرا ٬ ممثل .44
 الحاجة إلى الملكية األفريقية لعمليات اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع وحث على ان

 يج  ب فه  م تل  ك الملك  ية لت  شمل المج  تمع المدن  ي وك  ذلك . ت  شكل دورًا رئي  سيًا ف  ي الم  شاركة
 وع ادة ي تم تجاه ل الم نظمات األف ريقية غي ر الحكومة المحلية اثناء عمليات السالم . ة الحك وم

 واث  ناء اع  ادة االعماروالتنم  ية لفت  رة م  ا بع  د الن  زاع ٬ بي  نما ت  تدفق الم  نظمات الدول  ية غي  ر
 . الحكومية على تلك االوضاع وتتحكم في قواعد اللعبة

 المحل   ية ف   ي عمل   يات اع   ادة ح   ث بق   وة إل   ى اس   تخدام الم   نظمات غي   ر الحكوم   ية .45
  : االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع النها

 لدى المنظمات غير الحكومية المحلية المعرفة المحلية والخبرة . أ
 ت  ستمر الم  نظمات غي  ر الحكوم  ية المحل  ية ف  ي الدول  ة المتأث  رة لفت  رة ط  ويلة . ب 

 الستمرارية األنشطة
 ر م  ن الم  نظمات غي  ر تكلف  ة الم  نظمات غي  ر الحكوم  ية المحل  ية اق  ل بكثي . ج 

 الحكومية الدولية
 . يبني استخدام المنظمات غير الحكومية المحلية االمكانيات المحلية . د 

 ط بق المج  تمع الدول ي ف  ي الماض ي معايي  ر م زدوجة ف  يما يت صل بأف  ريقيا وذل ك ف  ي .46
 يج ب عل ى اف ريقيا ت ناول م سألة ع دم المساواة في . س رعة ال تدخالت وكم ية الم وارد المع بأة

 . قة صريحة مع المجتمع الدولي بطري

 الحكومة في االنتقال و اوضاع ما بعد النزاع
 اش  ار ج  ون اوهيورهي  نو ٬ مم  ثل ب  رنامج األم  م الم  تحدة اإلنمائ  ي ٬ إل  ى س  تة دروس .47

 . رئيسية تم تعلمها من اعادة بناء المؤسسات العامة في اوضاع ما بعد النزاع  للسالم المستدام
 ت رى المؤس سات العام ة ف ي اوض اع قبل النزاع . تف اق اع ادة ان شاء حك ومة ا . أ

 ويجب . بتف ضيلها احد المجموعات على االخرى او ان تكون عرضة للتفرقة
 عل ى اع ادة االعماروالتنم ية لفت رة م ا بع د الن زاع ان ته دف إل ى اعادة انشاء

 . ويمكن تأسيس االتفاق بواسطة عمليات وضع الدستوروتبنيه . حك ومة اتف اق
 ص  دار االتف  اق النهائ  ي ع  دة س  نوات ولك  نه يع  د ق  يمًا ف  ي اع  ادة وي  ستغرق ا

 . مشاركة الشعب بغض النظر عن نوع الحكومة الناتجة
 ان شاء مؤس سات عام ة انتقال ية ذات م صداقية والت ي ت تمكن م ن ض مان حكم . ب 

 ولت  ناول ذل  ك الف  رق ق  د يرس  ل . القان  ون وتوفي  ر الخ  دمات العام  ة الرئي  سية
 وان امكن . فريقيين لدعم الدولة الخارجة من النزاع االتحاد األفريقي خبراء ا

 ٬ يج ب ان توظ ف جه ود حف ظ السالم االقليمية و الدولية الموظفين المحليين
 . بما في ذلك المغتربين

 اع  ادة ب  ناء مه  ارات العمل  ية كالتوس  يط والمفاوض  ات و ب  ناء االتف  اق والت  ي . ج 
. ية لنقل القيادة وتعد مثل تلك المهارات اساس . دمرت اثناء النزاع
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 . اعادة تأسيس االتحادات المدنية . د 

 لن تتمكن المؤسسات العامة من االداء بشكل جيد و ال : ع دم تمركز الحكومة . ه 
 ويسمح . ي تمكن المج تمع المدن ي م ن االزدهار طالما كانت الحكومة مركزية

 توزي  ع مه  ام الحك  ومة الرئي  سية إل  ى الم  ستويات المحل  ية بم  شاركة اكب  ر و
 . لمصالح في التنافس على السلطة تخفض ا

 ويتمثل . ان شاء مساحة مدنية آمنة تضمن عدم الهيمنة عليها من قبل المفسدين .و
 الط  ريق الوح  يد ل  صنع ذل  ك ف  ي تغيي  ر س  لوك اول  ئك ال  راغبين ف  ي مواص  لة

 الهيمنة على السحة و تشجيع اعادة انتاج الحياة المدنية

 المناقشات
 : ئل الهامة اثناء المناقشات وهي تم تناول عددًا من المسا .48

 على اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع استحداث توجه شامل ومكثف .أ
 وم تكامل اب تداء م ن تقي يم االحت ياجات ٬ كم ا ف ي جنوب السودان ٬ مع فريق

 . عمل متعدد االنضباط وذي أصحاب المصلحة متعددين
 والتنسيق بين الفاعلين والبرامج ٬ باإلض افة إل ى التأك يد عل ى أهم ية التماسك .ب

 فق  د ش  دد الم  شاركون عل  ى الحاج  ة إل  ى ت  ناول العناص  ر األخ  رى ف  ي اع  ادة
 . االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع

 يجب على االتحاد األفريقي مشاركة الشركاء الدوليين النشاء صندوق تمويل .ج
 . خاص لتعزيز مهارات وامكانيات الالجئين والمغتربين

 ش الم  شاركون ح  ول اذا ماك  ان اس  تهداف مجم  وعات معي  نة كالمحارب  ين ن  اق .د
 ال سابقين٬ ف ي الم راحل المبك رة الع ادة االعماروالتنم ية لفت رة ما بعد النزاع

 . يشكل اجراء ضروريًا لضمان السالم المستدام او التمييز
 يج  ب عل  ى االتح  اد األفريق  ي ت  ناول ش  ح الم  وارد الع  ادة االن  دماج و اع  ادة .ه

 وتأه  يل الم  رحلين ب  شكل عاج  ل وذل  ك لم  نع ف  شل عمل  يات اع  ادة توط  ين
 . االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع

 بي  نما ل  دى الب  نك الدول  ي واالتح  اد األوروب  ي الم  وارد الم  تاحة ٬ إال ال  توزيع .و
 واوص ى الم شاركون بم راجعة المانحين . الفعل ي لل تمويل يع د ص عبًا وبطي ئًا

 . علها اكثر مرونة الجراءات توزيع التمويل لج
 اك د الم شاركون عل ى الحاج ة إل ى استخدام المنظمات غير الحكومية المحلية .ز

 دوالر 150,000 واعط  وا م  ثاًال عل  ى ذل  ك بتب  رع االتح  اد األفريق  ي بم  بلغ
 وت  م اقت  راح دع  وة الم  نظمات غي   ر . أمريك  ي لل  صليب األحم  ر االوغ  ندي

 في اعادة االعماروالتنمية الحكوم ية المحل ية إلى االجتماعات لتقاسم خبراتهم
 . لفترة ما بعد النزاع

 يج ب ان ت بدأ ب ناء الق درة ف ي م راحل االغاث ة واالن سانية م ن عمل يات اعادة .ح
 . االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع

 ت    م أي    ضًا ت    ناول م    سألة التوال    ي ٬ بالنظ    ر إل    ى ان اي وض    ع الع    ادة .ط
ر من االحتياجات التي تتراوح بين االعماروالتنم ية لفت رة م ا بعد النزاع الكثي
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 . االن سانية ٬ و حف ظ ال سالم ٬ و تح ديات اع ادة االن دماج الت ي تتطلب اهتمامًا
 . وقد يوفر ااطار عمل االتحاد األفريقي خط إرشادي لهذه المسألة

 نزع األسلحة والتسريح واعادة االندماج و تعديل قطاع األمن في اوضاع ما بعد النزاع

 ه ذا ال شرح ماك سيمو هالتي ٬ ممثل أمانة االمم المتحدة في السودان٬ وحث على ق دم .49
 الحاج ة إلى توجه العادة االندماج الذي يربط نزع األسلحة والتسريح واعادة االندماج وتعديل

 يجب ان تركز تدخالت نزع األسلحة والتسريح واعادة االندماج . قط اع األم ن وام ن المجتمع
 وح  يث ان تعزي ز األم  ن للجم  يع ي شكل اله  دف الرئي  سي . ابقين والمج  تمع عل ى المحارب  ين ال س

 لنزع األسلحة والتسريح واعادة االندماج٬ ولكون مستفيديه من غير المحاربين السابقين٬ يجب
 ان تك  ون ب  رامج ن  زع األس  لحة والت  سريح واع  ادة االن  دماج عل  ى عل  م وان ته  دف إل  ى ت  ناول

 . الحاجات األمنية للمجتمع بشكل عام

 واش ار إل ى اهم ية تذك ران ك ل وض ع أزم ة ه و ف ريد ويج ب ان ت شتمل ب رامج نزع .50
 األس لحة والت سريح واع ادة االن دماج عل ى ال دروس الم ستفادة م ن الخبرات السابقة ويجب ان

 واقترح ان ال تستدعي كل اوضاع ما بعد . تت ضمن الحاج ات المعي نة لكل دولة ما بعد النزاع
 س لحة والت سريح واعادة االندماج و يجب اجراء تلك البرامج في حالة الن زاع  ب رامج ن زع األ

 ويج ب ان تكون برامج نزع األسلحة . واح دة لتج نب خل ق حواف ز لألش خاص لحم ل األس لحة
 والت سريح واع ادة االن دماج ذات ملكية وطنية وان تتضمن نطاقًا اوسع من اصحاب المصلحة

 . اكثر من الحكومة

 األس لحة والتسريح واعادة االندماج على قدرتها على اعادة يع تمد نج اح ب رامج ن زع .51
 ادم اج المحارب ين ال سابقين ب شكل اقت صادي واجتماع ي بحيث يصبحون اصحاب مصلحة في

 RDD ويج ب عل ى ب رامج ن زع األسلحة والتسريح واعادة االندماج ان تكون . عمل ية ال سالم
 . ع اسلحة حقيقي حيث ان اعادة االندماج هي الطريقة الوحيدة لضمان نز

 ح يث ان ن  زع األس لحة والت  سريح واع  ادة االن دماج ت  شكل عن  صرًا ف ي تع  ديل قط  اع .52
 األم  ن٬ ف  يجب  ان ي  تم ش  ملها ف  ي اس  تيراتيجية اوس  ع والت  ي ت  شتمل أي  ضًا عل  ى ازال  ة ال  صفة

 . العسكرية

 العدالة و حقوق االنسان و المصالحةفي اوضاع االنتقال و ما بعد النزاع
 ت م تق ديم عرضين حول العدالة وحقوق االنسان و المصالحةفي اوضاع االنتقال و ما .53

 ق دم االول المف  وض بابان ا م ن مفوض ية االتح  اد األفريق ي ح ول حق وق االن  سان . بع د الن زاع
 وال شعوب و ق دم الثان ي اب راهيم وان ي ٬ مم ثل المفوض ية العل يا لحق وق االن سان التابعة لالمم

 . المتحدة

 أك د العرض األول على ان النزاع  تساهم في انتهاك حقوق االنسان ٬ ولذا يجب دمج .54
 بعد حقوق االنسان في اطار عمل االتحاد األفريقي العادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع

وق د ص  ادقت ك  ل دول ة ف  ي أف  ريقيا عل ى المي  ثاق األفريق  ي ح ول حق  وق االن  سان وال  شعوب .
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 . األفريقية لحقوق االنسان والشعوب في عمليات المصالحةما بعد النزاع وشاركت المفوضية
 عل ى س بيل الم ثال ٬ ف ي رواندا ارسلت المفوضية العديد من الوفود للمساعدة في مهام محاكم

 وعل ى اي ة حال ٬ تواجه المفوضية . التقل يدية ٬ وحق وق االس رى ٬ و م سائل أخ رى " جاكاك ا "
 شح الموارد البشرية و عوائق سياسية كالتعاون األقل من الكامل عوائق مادية كقلة التمويل و

 . من قبل الدول األعضاء في اجراء تلك المهام

 ركز العرض الثاني على العالقة بين حقوق االنسان واعادة االعمارلما بعد النزاع  و .55
 . ترة ما بعد النزاع أكد على مركزية حقوق االنسان ألي استيرتيجية العادة االعماروالتنمية لف

  : وينتج عن ذلك المجاالت الخمس التالية
 ت ؤدي ان تهاكات حق وق االن سان إل ى اش عال او تأجيج النزاع  نتيجة سياسات .أ

 . التهميش وتمييز الهوية و انعدام العدالة
 تتصف النزاع  األفريقية باالنتهاكات الخطيرة لحقوق االنسان التي تؤدي إلى .ب

 . طات الحكومة وانعدام الثقة فيما بين المجتمع انعدام الثقة في سل
 تت  صف البي  ئات ف  ي اوض  اع الن  زاع  واالن  تقال م  ن الن  زاع  عم  ومًا بانع  دام .ج

 . القانون و ميزان القوة وقد تشجع على انتهاكات حقوق االنسان
 تت  صف اوض  اع مجل  س ال  سلم واألم  ن بال  تعايش ال  صعب ب  ين المحارب  ين و .د

 fragility ف و الضحايا التي تؤدي إلى الخو
 تت  صف اوض  اع مجل  س ال  سلم واالم  ن باالنق  سام المؤس  ساتي وانه  يارالقانون .ه

 وقد تنعدم القضاء و الشرطة والسجون اوتكون . وال نظام واطرالعمل العادية
 . غير قادرة على لعب دور هام في التهدئة الالزمة

 بعد النزاع يجب ان اشار العرض إلى ان استيراتيجية اعادة االعماروالتنمية لفترة ما .56
 : تقود التدخل في المجاالت الست التالية

 . حماي  ة ال  سكان بالنظ  ر إل  ى الخ  وف الق  ائم وض  عف العدي  د م  ن المجم  وعات .أ
 ول  دى بع  ثة األم  م الم  تحدة الم  تكاملة دائم  ًا تفوي  ضًا بالحماي  ة نظ  رًا الس  تحالة

 ت او انها غير وتفتقر الدولة إلى االمكانيا . االعتماد على الدولة لتوفيرالحماية
 . كافية لالعتماد عليها من قبل كافة قطاعات المجتمع

 ي  شتمل عل  ى حق  وق االن  سان ) ال  سياسة والقان  ون ( ان  شاء اط  ار عم  ل ع  ادي .ب
 . لضمان الحماية

 ويجب ان يتم ذلك . الحاجة إلى بناء المؤسسات على المدى المتوسط والطويل .ج
 لمؤس  سات ل  ضمان جن  بًا إل  ى ج  نب م  ع اج  راء ال  تدريب ل  ضمان احت  راف ا

 . االستقرار
 التعل  يم وال  تدريب ويت  ضمن تعل  يمًا مدن  يًا نح  و احت  رام حق  وق االن  سان ف  ي .د

 . المدارس و المؤسسات األخرى
 ض مان لع ب م نظمات المج تمع المدن ي دورًا رئي سيًا في تنفيذ وحماية حقوق .ه

 . االنسان
 كومة المشكلة يتم ثل ال تحدي في التوتر بين الح : المحاس بة والعدال ة االنتقال ية .و

. م ن االش خاص ال  ذين يتم تعون بالح  صانة و الحاج ة إل  ى المحاس بة والعدال  ة
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 وب  دون المحاس  بة و الم  صالحةفلن يك  ون ه  ناك أي عائ  ق ازاء اي اس  اءة ف  ي
 . المستقبل ولن تكون هناك أي ثقة في الحكومة

 المناقشات
 : تناولت المناقشات التالية عددًا من المسائل من بينها .57

 يج ب ت ناول األس باب الجذرية للنزاعات من قبل اعادة االعماروالتنمية لفترة .أ
 وق د تدم  ر ع  ددًا م  ن العناص  ر عمل  ية . م ا بع  د الن  زاع لجع  ل ال  سالم م  ستدامًا

 السالم بمجملها ولذا فإن حوافز السالم تعد ذات اهمية بالغة والقناع المفسدين
 . الكامنين

 ع صا عوض ًا عن الجزرة في اطار برامج ونظ رًا الث ارة احتمال ية اس تخدام ال .ب
 ن زع األس لحة والت سريح واع ادة االن دماج ٬ اعرب المشاركون عن التفضيل

 . العام الستخدام الحوافز عوضًا عن القوة اينما كان ممكنًا
 أك  د الم  شاركون عل  ى الحاج  ة إل  ى ش  رعية مؤس  سات الدول  ة وان  شاء ق  وات .ج

 . مسلحة محترفة  اثناء تعديل قطاع االمن
 وعل ى ال رغم م ن االعت راف بالحاج ة إل ى الم ساعدة الدولية ٬ فقد تمت إثارة .د

 وتعد الحاجة إلى نظام . باالشارة إلى حفظ السالم " م ن يحم ي الحماة " م سألة
 األداء ٬ ب   شكل آل   ية لم   راقبة اداء حف   ظ ال   سالم ٬ عن   صرًا اساس   يًا الع   ادة

 . االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع
 ال تحديات الت ي واجه ت ب رامج ن زع األسلحة والتسريح واعادة ت تعلق بع ض .ه

 االن دماج ب صعوبة تنف يذ تل ك الب رامج اثناء وجود قوات عاملة خارج سيطرة
 . موقعي اتفاقية السالم

 رب ط الم شاركون ب ين عمل يات ن زع األس لحة والتسريح واعادة االندماج فيما .و
 ن ال   سابقين و م   شاريع ي   تعلق بتعب   ئات الت   سريح واع   ادة التأه   يل للمقاتل   ي

 . للمجتمعات التي يعود اليها المحاربين السابقين
 ت  ناولت المناق  شات ف  يما اذا ك  ان ن  زع األس  لحة والت  سريح واع  ادة االن  دماج .ز

 عمل  ية او ح  دث و أك  د الم  شاركون عل  ى أهم  ية توض  يح م  ا اذا كان  ت ن  زع
 االعمارو األس لحة والتسريح واعادة االندماج وكذلك مداها في اوضاع اعادة

 . التنمية لفترة ما بعد النزاع
 ف يما ي تعلق بالتنف يذ٬ تم ت االش ارة إل ى دور االرادة ال سياسية و ال ثقة كام  ور .ح

 وتم  ت . رئي  سية للتنف  يذ ال  ناجح لن  زع األس  لحة والت  سريح واع  ادة االن  دماج
 االست  شهاد بق  ضية الكونغ  و ب  رازافيل ح  يث كان  ت ه  ناك عمل  ية ذات اربع  ة

 التوقيع على اتفاقية السالم بين المتحاربين ونزع : ى التالي مراحل اشتملت عل
 أس لحة المتحارب ين  وتوفير فرص العيش للمتحاربين و تأسيس حكومة وحدة

 عل  ى اي  ة ح  ال ٬ بال  رغم م  ن ذل ك كان  ت ه  ناك تح  ديات ح  يث ل  م ي  تم . وطن ية
 . االهتمام بجميع المتحاربين

 اج ة إلى العدالة و التكامل اش ارت المناق شات إل ى الت ناقض المح تمل ب ين الح .ط
 . في اوضاع ما بعد النزاع  اعتمادًا على االطار

 ح ذر الم شاركون م ن تسمية الدول االفريقية بالدول الفاشلة و الجدل المتزايد .ي
عل ى الم ستوى الدول ي ح ول اس تخدام نموذج ذي ثقة العادة االعماروالتنمية
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 بول ب  أي حك  ومة ي  تم وت  م التأك  يد عل  ى ض  رورة الق . لفت  رة م  ا بع  د الن  زاع
 وض عها بع د الن زاع ٬ إذا ت م اختيارها وطنيًا٬ ويجب تفعيلها من قبل المجتمع

 . الدولي
 وتم ت االش ارة إل ى ان ب ناء الق درة و ش رعية اي حك ومة جدي دة قد تستغرق .ك

 . وقتًا ٬ ولذا يجب مشاركة جميع اصحاب المصلحة في دعم ذلك الهدف
 فريق ي بالنظ ر إلى فراغ السلطة الذي يلي يج ب تفع يل ق يمة ق يادة االتح اد األ .ل

 الن زاع وحق يقة ذلك ٬ اذا لم يظهر االتحاد األفريقي اي دور قيادي ٬ وقد ينال
 . الفاعلون اآلخرون الفرصة الحقًا

 ن به الم شاركون إل ى ان يك ون اطار عمل االتحاد األفريقي حساسًا لحقيقة ان .م
 الح االت ق د تن تج مجم  وعة وف ي بع ض . ك ل الن زاع  ال تنته ي باتفاق ية س الم

 وعلى قالب االتحاد األفريقي . منتصرة في وضع النزاع وتحدد شروط السالم
 . ان يوفر التوجيه حتى في مثل تلك الحاالت

 االستعادة االجتماعية واالقتصادية في الدول الخارجة من النزاع

 وضية األفتصادية ألفريقيا التابعة لالمم ق دمت اربعة عروض في هذا القسم وهي المف .58
 الم  تحدة ٬ و ال  شراكة الجدي  دة لتنم  ية أف  ريقيا ٬ و الب  نك الدول  ي ٬ و مجل  س االبح  اث العلم  ية

 . والصناعية

 ق دم إلتيغان ي ات يم ع رض المفوض ية االقت صادية ألف ريقيا ال تابعة لألم م المتحدة وأكد .59
 ي احد شروط فعالية اعادة االعماروالتنمية لفترة على ان االستعادة االجتماعية واالقتصادية ه

 . ما بعد النزاع مع ايقاف اطالق النار ٬ واالمن و النظام و الحكم الرشيد و سيادة القانون

 توفير المساعد : ح دد خمسة عناصر اساسية لالستعادة االحتماعية واالقتصادية وهي .60
 المهج  رين و اع  ادة ادم  اج الالجئ  ين ٬ و االن  سانية و االع  ادة  واع  ادة توط  ين واع  ادة التأه  يل

 ذات أهمية لالغاثة قصيرة المدى و ( و المتحارب ين ال سابقين و اس تعادة البن ية التحت ية داخل يًا
 و قف  زة ال  بداية ) ال  صحة والتعل  يم ( توفي  ر الخ  دمات االجتماع  ية ) االس  ترداد ط  ويل الم  دى

 ب   رامج ال   شباب و الغ   ذاء ان   شاء ف   رص الع   يش و االقت   صادات ال   صغيرة و ( لالقت   صاد و
 الم  دارس ٬ دع  م مج  تمع االعم  ال المحل  ي واالقليم  ي و ال  شراكة ب  ين القطاع  ين الع  ام / للعم  ل

 ) والخاص

 تشتمل على المهجرين داخليًا واشار إلى ان دروس االعادة واعادة ادماج الالجئين و .61
  : التالي

 . الحاجة إلى ربط البرامج المحلية والوطنية والدولية .أ
 . لبرامج االنسانية ببرامج التنمية طويلة المدى ربط ا .ب
 تناول االهتمامات الرئيسية كاالمن و ازالة االلغام و االغاثة و المأوى واعادة .ج

 . توحيد العائالت
. الحاجة إلى اشراك المجتمع المدني .د
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 واخت تم بالدع وة إل ى ض رورة قيادة البرامج المتكاملة من قبل الحكومة الوطنية ٬ مع .62
 وتتطلب برامج . ء التنم ية لتوفير االمكانيات التنظيمية ٬ ودعم التخطيط و حشد الموارد ش ركا

تفويضًا سياسيًا٬ وموارد ٬ و تنسيق الشركاء ٬ و : االس تعادة االقت صادية االجتماع ية ال ناجحة
 . الروابط الفعالة بين مختلف القطاعات والمراحل

 وأكد على بعض ) النيباد ( لتنمية أفريقيا قدم كونغهام نغكوكانا عرض الشراكة الجديدة .63
 الم سائل الرئي سية ف ي تنف يذ ب رامج االجتماع ية و االقتصادية العادة االعماروالتنمية لفترة ما

 : بعد النزاع
 تفرد ازاء شمولية النزاع .أ
 انظمة النزاع  االقليمية .ب
 البرمجة المتكاملة المتعددة .ج
 شمولية االستيراتيجية .د
 ة مع الدعم الخارجي الملكية المحلي .ه
 مواءمة المساعدات .و
 . تنسيق االيصال واالمتصاص .ز

 اش ار إل ى ان دورالنيباد في اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع  يشتمل أنشطة .64
 كتأي يد ال سياسات و الم راقبة والتقي يم و ان تاج وادارة المع رفة و دع م المجموعات االقتصادية

 . ء و حشد الموارد االقليمية و الدول األعضا

 ح  دد أي  ضًا م  شاركة العب  ين آخ  رين ف  ي تنف  يذ اع  ادة االعماروالتنم  ية لفت  رة م  ا بع  د .65
 الن  زاع م  ن بي  نهم المجم  وعات االقت  صادية االقليم  ية وال  دول األع  ضاء و القط  اع الخ  اص

 . والمجتمع المدني و الشركاء الخارجيين

 ان المساعدات في المجتمعات ق دم بيرنارد هاربورن عرض البنك الدولي واشار إلى .66
 حيث تسير المساعدات ٬ نمو الناتج المحلي االجمالي . ما بعد النزاع  تتبع دائرة تقليل العائدات

 ٬ تنخفض المساعدات كنسبة من الناتج المحلي االجماليوب التالي فإن نسبة نمو الناتج المحلي
 القطاع ات الت  ي تف يد بالدرج  ة ويج  ب ان ت تجه االس تثمارات المبك  رة إل ى . االجمال ي ت نخفض

 . االولى٬ التي قد تتضمن االتصاالت والنقل ٬ وتأي قطاعات المياه والطاقة في المرحلة الثانية
 ت ساهم الت ضخم العال ي و م ستويات التجارة المنخفضة اثناء النزاع  في الفقر و عرقلة التنمية

 فيض المصاريف العسكرية التي يجب تخ . بالرغم من شروع النمو في الفترة التي تلي النزاع
 . تشكل جزءًا من تصاريف الحكومة بعد النزاع  ويجب زيادة مصاريف الخدمات االجتماعية

 ق دم س ايبرت ليبنبي رغ ع  رض مجل س األبح اث العلم ية وال  صناعية ورك ز ف يه عل  ى .67
 – لة ولكسر الص . ال دور ال ذي تلع به الم وارد الطبيع ية ف ي اشعال النزاع  المسلحة في أفريقيا

 ب ين الم وارد و الن زاع  ٬ فق د اقت رحت بع ثات ال سالم نموذج – " ن واة الن زاع " الت ي ت رى ك ـ
 وق د يعزل تحليل األنظمة األسباب البنائية . للتنم ية يع تمد عل ى تحل يل انظم ة اوض اع الن زاع

للن زاعات والت ي تع د ح ساسة للضغط ٬ بحيث يتمكن الفاعلون المشاركون في حل النزاع  او
. دة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع من استخدامها بفعالية لخلق حاالت للسالم اعا
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 اش ار ليبينب رغ ب أن عمل يات ال سالم الحال ية غير قادرة على انهاء اقتصاديات الحرب .68
 . ألنه ا وبب ساطة مفترض ة عل ى تل ك األنظم ة والت ي ق د تق ود إل ى اس تمرارية او تجديد النزاع

 النمائ ي ت وجها يع تمد عل ى االنظم ة ويتناول األسباب البنائية للنزاعات و ويع د حف ظ ال سالم ا
 وي تطلب ذلك تحليل استيراتيجي و . ي ضغط عل ى ف رق ال وقت ب ين حف ظ ال سالم وب ناء ال سالم

 اط ار عم ل ق اري العادة االعماروالتنمية ولفترة ما بعد النزاع  و دمج االهداف االنمائية إلى
 . االمكانيات المدنية في اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع تخطيط بعثات سالم و دمج

 تت ضمن الحاجت االستيراتيجية العادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع التقديرات .69
 ال  سياسية واالقت  صادية و ال  دعم الفن  ي و االس  تيراتيجية و ال  سياسة و التنف  يذ ال  شامل والن  شر

 . السريع

 المناقشات
 دارت مناق  شات ب  رامج االس  تعادة االجتماع  ية واالقت  صادية ح  ول ال  نقاط الرئي  سية .70
  : التالية

 ت  م التأك  يد عل  ى أهم  ية ات  باع ت  وجه م  تعدد القطاع  ات لت  ناول االص  الحات .أ
 االجتماع  ية و االقت  صادية ف  ي جم  يع القطاع  ات م  ع خط  ة واض  حة وادوار

 داخل ية والخارج ية ٬ م ع اهم ية التأك يد مح ددة بوض وح لجم يع األط راف ٬ ال
 . على مشاركة االساسية او مشاركة المجتمع

 مؤش  رًا عل  ى المهج  رين داخل يًا ت م االقت  راح ب أن ال تك  ون اع  ادة الالجئ ين و .ب
 ال نجاح ب ل األح رى ان تك ون اع ادة التأس يس ال ناجح لف رص الع يش له م في

 . اماكنهم األصلية المعيار لقياس النجاح
 الش ارة إل ى ان ه بالرغم من الرغبة في تعزيز امكانيات المغتربين في تم ت ا .ج

 ال دول م ا بعد النزاع ٬ إال أنه من الصعب جدًا دفع اجور لهم موازية لما كان
 . يتقاضونه في الخارج

 تم ت االش ارة إل ى المستوى العالي للبطالة بين الشباب كعامل مساهم رئيسي .د
 . للنزاعات

 ل االتح اد األفريق ي مشكلة المصالح الخارجية في يج ب ان يت ناول اط ار عم .ه
 وقد تساهم النيباد في . الم وارد الطبيع ية  بح يث ال ت ؤدي إل ى نزاعات اخرى

 . في الحكم المطور للموارد الطبيعية
 ت م تم ت إث ار م سألة نق ط ال بداية الع ادة االعماروالتنم ية لفترة ما بعد النزاع .و

 . أ قبل التوقيع على اتفاقية السالم مجددًا مع اقتراح المشاركين بأن تبد
 وت  م . وت  م االقت  راح مج  ددًا بان  شاء ص  ندوق تم  ويل اس  تعادة م  ا بع  د الن  زاع .ز

 االقت راح أيضًا بان الفصل بين تمويل االغاثة والتنمية هو مزيف ويجب على
 . المانحين اعادة النظر فيه

 ملة ف  ي ق  د ت  ساعد اتفاق  ية تقاس  م الث  روة ض  من خط  وط اتفاق  ية ال  سالم ال  شا .ح
 وتعد . ال سودان ف ي ض مان ح شد الم وارد الطبيعية للتنمية عوضًا عن النزاع

 الم  بادرات كعمل  ية كيمبرل  ي لت  صديق الم  اس و م  بادرة ش  فافية ال  صناعات
. المستخلصة نافعة ولكنها تطوعية
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 اعرب المشاركون عن القلق ازاء الفصل الزائف بين اغاثة الطوارئ العاجلة .ط
 دى ٬ بالرغم من االتفاق بأن تلك الحاجتين تبدو في بعض و التنم ية طويلة الم
 . االحيان متناقضة

 مسائل  الجنسين و اعادة االعمارلفترة ما بعد النزاع

 وين  ي بيان يما م  ن ق سم الم  رأة و م سائل الجن  سين والتنم ية باالتح  اد . ق دمت ك  ل م ن د .71
 حوار المرأة ( اندي موديسي من األفريق ي و ه ودان ادو م ن ص ندوق االم م المتحدة للمرأة و ث

 . ثالثة عروض حول مسائل  الجنسين واعادة االعمارلما بعد النزاع ) ف ي الج نوب األفريق ي
 حيث . أك دت العروض الثالثة على معاناة المرأة بشكل غير مناسب من آثار النزاع  و العنف

 فون إلى ارقاء انه م ض حايا الع نف الجن سي و االن ضمام إل ى المجم وعات الم سلحة وه م يخط
 وت شكل الم رأة والفتيات نسبة . م سائل  الجن سين و ي تحملون ع بء نق ل المرض ى والجرح ى

 ب ارزة م ن المحارب ين الم سلحين وه م عرض ة لل تجاهل ف ي عمل يات ن زع األس لحة والتسريح
 . واعادة االندماج

 اد واس  تذكر المقدم  ون بأن  ه وم  نذ الت  سعينات فق  د تب  نت الم  نظمات الحكوم  ية كاالتح .72
 االوروب  ي و األم  م الم  تحدة سياس  ات مباش  رة معن  ية بأوض  اع الم  رأة والفت  يات ف  ي الن  زاع  و

 للجمع  ية العام  ة لألم  م الم  تحدة ح  ول الم  رأة 1325 ويع  د اع  الن . م  سائل  الجن  سين عم  ومًا
 وال سالم واألمـن٬ والبروتوكول حول الميثاق األفريقي لحقوق االنسان والشعوب حول حقوق

 ريقيا و االع الن الرئي سي ح ول م سائل  الجن سين والم ساواة ف ي أفريقيا من بين الم رأة ف ي أف
 وت تجه ت  دخالت اع  ادة االعماروالتنم  ية . االدوات الت ي ت  تعامل م  ع م سألة الجن  سين و الن  زاع

 لفت رة م ا بع د الن زاع إل ى التغاض ي ع ن الجن سين و التزال نظريات وممارسات ادارة النزاع
 . جنس تقاوم اشراك مسائل ال

 واش  ار الم  تحدثون إل  ى انع  دام ال  صلة ب  ين تعه  دات االتح  اد األفريق  ي ب  رفع م  سائل .73
 : الجنسين و اعماله في الواقع ٬ التي قد تعود للعوامل التالية

 إن االتج اه المفضل لحل النزاع  في أفريقيا في جمع االطراف معًا ومراجعة .أ
 ويت  ناول ذل  ك االتج  اه . الن  زاع  كم  شكلة م  شتركة م  ع الحل  ول المق  بولة ثنائ  يًا

 م   سائل ال   سلطة وتقاس   م الث   روة وت   ساهم ص   الت ال   سلطة ف   ي م   ا يع   رف
 . بـالمساحات المحلية والخاصة والتي يتم تجاهلها

 تع تمد االتجاه ات التقل يدية لح ل النزاع  ٬ والتي تفضل في أفريقيا٬ على عدم .ب
 الم وال وي تم شمل المرأة كتصنيف في مفاوضات الس . الم ساواة ب ين الجن سين

 . يتم تناول مسائل الهوية والجنس
 ال ي  تم تطب  يق نظ  رية الفعال  ية االقت  صادية ٬ والت  ي ت  رفع االدراك ح  ول دور .ج

 مسائل الجنسين في سياسة التنمية ٬ في ادارة النزاع  ومفاوضات السالم على
 . المستويات الوطنية او الدولية

 اتية كحياد الوسطاء ي تم تع ريف نج اح ت دخالت النزاع  في نصوص عالية الذ .د
 في ادارة النزاع  ٬ تذاب المساحات المحلية . و توزي ع ال سلطة ب ين االطراف

. والخاصة  و لذا فإنها تعد غير سياسية
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 ي تم ع ادة ال ربط بين المرأة والصبر وقيم الحياة المستمرة دون ان يتم  ربطها . ه 
 . بالنزاع

 ارها ف  ي اط  ار عم  ل اع  ادة ت  ضمنت م  سائل  الجن  سين الرئي  سية الت  ي يج  ب اعت  ب .74
 : االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع النقاط التالية

 فبينما تعاني من عدم التكافؤ٬ . الطب يعة غي ر المتكاف ئة للنزاعات ازاء المرأة .أ
 فإنه  ا ت  نال الح  رية وت  تحدى نمط  ية م  سائل  الجن  سين ف  ي اوض  اع الن  زاع  ٬

 . وتخلق توترًا في كون الضحية ونيل السلطة
 تع   تمد اآلل   يات . تأثي  ر ادوار م   سائل  الجن  سين عل   ى ادارة وحل   ول الن  زاع .ب

 التي تعد ملفقة بدًال ان ( في الذكورة واألنوثة ) النمطية التقليدية ( التقليدية على
 وتخ  دم ال  ثقافة ع  ادة كع  ذرا لالس  تمرارية ع  دم الم  ساواة ب  ين ) تك  ون تقل  يدية

 . الجنسين
 ولذا . في الدول الخارجة من النزاع ض عف المؤس سات العام ة واالجتماع ية .ج

 ق   د يوف   ر اع   ادة االعماروالتنم   ية لفت   رة م   ا بع   د الن   زاع  فرص   ة لل   تحويل
 . االجتماعي للمؤسسات العامة ليعكس مصالح المرأة بشكل أفضل

 يج  ب ان يت  ناول اط  ار عم  ل اع  ادة االعماروالتنم  ية لفت  رة م  ا بع  د الن  زاع الم  تجاوب .75
 : لي مسألة الجنسين التا

 يجب شمل امن المرأة تعديل قطاع األمن مع تمثيل اكبر : االه تمامات األمنية .أ
 الشباب و ( للم رأة ف ي ق وات االم ن و الحماي ة الخاصة للمجموعات المهمشة

 ٬  يج ب ت ناول م سائل الجن سين ب شكل واض ح في سيادة القانون ) ك بار ال سن
 . لمرأة متضمنًا االستبعاد والحصانات ومنع العنف الجنسي ضد ا

 يجب على اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع : االهتمامات االقتصادية .ب
 وتع  د . دع  م وب  ناء الع  وائد االقت  صادية الت  ي ت  صنعها الم  رأة اث  ناء الن  زاع

 األرض والمم   تلكات وحق   وق االرث ام   ور رئي   سية وخاص   ة لالرام   ل و
 . العائدات و يجب ايضًا ضم المرأة في تدريب المهارات

 . مشاركة المرأة في الساحة السياسية : االهتمامات السياسية .ج

 م   ن ب   ين التوص   يات الرئي   سية الت   ي ت   م وض   عها ح   ول م   سائل الجن   سين و اع   ادة .76
 الحاجة إلى مشاركة المرأة في بعثات بحث الحقيقة و على تلك : االعمارلفت رة م ا بع د الن زاع

 خط وط ارش ادية لسياسة  الجنسين ومشاركة البع ثات التركي ز عل ى م سائل  الجن سين و تبن ي
 المج تمع المدن ي ف ي اع ادة االعماروالتنم ية لفت رة م ا بع د الن زاع وتطوير دليل تحويل مسائل
 الجن سين والن زاع و ش مل تحل يل م سائل الجن سين و مي زانية متجاوبة للجنس في برامج اعادة

 . االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع

 ٬ فعليه ترجمة 50 / 50 تح اد األفريقي بجعل تمثيل مسائل الجنسين إلى بي نما تعه د اال .77
 ويجب على االتحاد األفريقي تطوير منهاج لحفظ السالم الذي يشتمل . تل ك التعهدات إلى واقع

يجب تعريف . عل ى م سائل  الجن سين و ي زيد من عدد النساء العامالت في بعثات حفظ السالم
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 ة بين الجنسين و توسيع الديمقراطية البعد من حق التصويت السالم بشكل يشتمل على المساوا
 . لضمان تخويل المرأة للمنافسة على المكتب السياسي

 المناقشات
 غط   ت مناق   شات م   سائل الجن   سين واع   ادة االعماروالتنم   ية لفت   رة م   ا بع   د الن   زاع .78

  : المجاالت التالية
 ن  سين ف  ي ك  ل يج  ب ان يك  ون ه  ناك ق  رار سياس  ي ل  شمل م  سائل م  سائل الج .أ

 وحتى ان امكن االعتذار بأنه قد تم دمج مسائل الجنسين كمسألة ذات . برنامج
 . تقاطع عرضي تظل تتطلب تركيزًا وتمويًال خارجيًا ومنفصًال

 يج ب ان يت ضمن اط ار عمل خطط لتنفيذ التعهدات المتعلقة بمسائل الجنسين .ب
 . لضمان حصولها على التأثير المطلوب

 ين ف ي ق سم ال سلم واالم ن ام رًا ض روريًا ومع يارًا يجب س يادة م سائل الجن س .ج
 . تطويره لمراقبة التقدم

 . ومن االهمية بمكان أيضًا تدريب قوات حفظ السالم على مسائل الجنس .د
 يوف راعادة االعم ارو التنم ية لفترة ما بعد النزاع فرصة النشاء ثقافة وقواعد .ه

 ل سيادة مسائل الجنسين وبي نما ت م تحقيق بعض التقدم في مجا . جدي دة للج نس
 وتحسين

 نح و اط ار عم ل االتحاد األفريقي العادة االعماروالتنمية لفترة : الجلسة الثالثة
 ما بعد النزاع

 اش ار رئ يس الجل سة إل ى ان خل وة اس تثارة االفك ار ته دف إل ى فح ص عناصر اطار .79
 وتعد . ء ف ي وض ع ط ريق االنط الق عم ل اع ادة االعماروالتنم ية لفت رة م ا بع د الن زاع و لل بد

 العمل ية الت شاركية الت ي ت  ضم م دخالت م ن جم  يع اص حاب الم صلحة م  ن ال بداية ام رًا مهم  ًا
 . للملكية
 ق  دمت س  فار أف  ريقيا ع  رض المق  ررات ال  ذي رك  ز عل  ى ض  رورة عك  س الم  بادىء .80

 . د النزاع الناتجة عن المناقشات في اطار عمل االتحاد األفريقي العادة االعمارلفترة ما بع

المبادىء التوجيهية الطار عمل االتحاد األفريقي العادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع
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 اث ناء المناق  شات ٬ اش  ار الم  شاركون إل  ى ع  دد م ن الم  بادىء الت  ي يج  ب عك  سها ف  ي .81
 في تنفيذ مح توى اط ار عم ل االتح اد األفريق ي الع ادة االعماروالتنم ية لفترة ما بعد النزاع و

  : كانت المبادىء الرئيسية من بينها على النحو التالي . أنشطة اعادة االعمارفي الدول المتأثرة

 القيادة األفريقية .82
 إن عمل  ية اع  ادة االعماروالتنم  ية لفت  رة م  ا بع  د الن  زاع اوًال وق  بل ك  ل ش  يء .أ

 عمل ية سياس  ية عوض  ًا ع  ن ك  ونها عمل  ية فن  ية٬ ول  ذا يج  ب ان ي  وجه االتح  اد
وقد . فريقي والمبادىء السياسية االخرى في افريقيا عملية صياغة السياسة األ

 ت شكل الدول األعضاء آليات دعم لالتحاد األفريقي للمحافظة على العزم نحو
 . اعادة بناء وتنمية لفترة ما بعد النزاع أفريقية

 يج ب رؤي ة واس تخدام اعادة االعمارلفترة ما بعد النزاع كأداة لترسيخ السالم .ب
 وم نع ان تكاس دول م ا بع د الح رب إلى تجديد العنف و فرصة العادة تأسيس

 . وتحديث الدولة المتأثرة
 يج ب ان ي تم توج يه اطارعم ل االتحاد األفريقي بتعريفات وادراكات أفريقية .ج

 . الحتياجاتهم وتطلعاتهم الخاصة
 يج   ب ان ي   شكل األم   ن االن   ساني اساس   ًا الط   ار العم   ل األفريق   ي الع   ادة .د

 . ماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع االع

 الملكية المحلية في الدول المتأثرة .83

 تعد الملكية المحلية امرًا هامًا في قيادة جميع المجاالت اعادة االعماروالتنمية .أ
 . لفترة ما بعد النزاع من التقدير وحتى التنفيذ والتقييم

 و قيادة عملية اعادة ) التفرد ( يج ب عل ى الفاعل ين المحلي ين تحدي د األول ويات .ب
 . االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع دون فقد شرعية الحكومة

 بالنظ ر إل ى تعق د م بادرات اع ادة االعمارلفت رة م ا بع د الن زاع ٬ هناك حاجة .ج
 . ق وية إل ى تطوي ر اج ندة ش املة الع ادة االعماروالتنم ية لفترة ما بعد النزاع

 لتنفيذها والذي يجب ان يمكن تبنيه في مختلف وكذلك اطار عمل متفق بشانه
 االوضاع وتحديد ادوار ومسؤوليات مختلف الفاعلين و االشارة إلى األنشطة
 الرئي سية لترس يخ ال سالم وتوض يح معايي ر التطب يق و توفير المقاييس لقياس

 . االداء

 زاع الحاجة إلى بناء امكانيات اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد الن .84

 تت صف معظم اوضاع اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع باالمكانيات .أ
 وبالنظ ر إل ى ذل ك ٬ يجب ان يتم . المحل ية المح دودة عل ى جم يع الم ستويات

ـ  ة والمؤس  سات  توفي  ر اط  ار العم  ل لب  ناء االمكان  يات المحل  ية ب  دء م  ن الدول
 . المحلية والمدنية

 زًا خاصًا إلى الشباب حيث ان بناء مكانياتهم يج ب ان يوجه اطار العمل تركي .ب
. سيعزز التنمية االستيراتيجية للدولة
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 يج ب ان يوف ر اط ار العم ل التوج يه ح ول اش كال الم شاركة الدول ية في بناء .ج
 . االمكانيات المحلية  من المراحل االنسانية وحتى مراحل التنمية

 خلف الدول الخارجة من يجب ان يوفر اطار العمل رفع االمكانيات األفريقية .د
 ويت  ضمن ذل  ك الخب  راء المحل  ية والخب  راء االقليم  ين والقاري  ين و . الن  زاع

 . األفريقيين في المهجر

 حشد الموارد العادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع .85
 يج ب ان ي شكل ح شد الموارد الوطنية اساسًا العادة االعماروالتنمية لفترة ما .أ

 ث ان جم يع ال دول ٬ بغ ض النظ ر ع ن الوض ع ٬ لديها بعض بع د الن زاع ح ي
 . الموارد الوطنية

 يجب ان يوفر اطار العمل لبناء اآلخرين ٬ التحالفات المتكاملة لحشد الموارد .ب
 . الجنوب – تعاون الجنوب : على سبيل المثال

 يجب ان يوفر اطار العمل النشاء الصندوق األفريقي العادة االعماروالتنمية .ج
 . ما بعد النزاع لفترة

 يج ب ت شجيع المانح ين لت سهيل االج راءات و تخف يف عوائ ق الحصول على .د
 الم وارد و ض مان االتاح ة المبك رة والتوزيع السريع للتمويل للدول الخارجة

 . من النزاع
 يجب تشجيع المانحين على ترجمة تعهداتهم والتزاماتهم إلى دعم حقيقي دون .ه

 . تأخير

 نف كسر دائرة الع .86
 يج ب ان يتناول اطار عمل اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع  العديد .أ

 م  ن الم  سائل بم  ا ف  ي ذل  ك االس  باب الجذري  ة للن  زاعات و ال  تعامل م  ع دم  ار
 الح رب ووض ع الدول ة بث بات عل ى درب التنم ية المستدامة و توفير الفرصة

 . للدول للتحديث
 ية والسياسية للسالم التي تستلزم توجها م ن االساس ي تحديد الحوافز االقتصاد .ب

 . واستيراتيجية منتظمة للتعامل مع اقتصاديات الحرب
 يج ب تطب  يق م  بدأ الم  ساواة والعدال  ة ف  ي توزي  ع ال  سلطة والث  روة ف  ي عمل  ية .ج

 . اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع
 لن  زاع يج  ب ان يت  ضمن اط  ار عم  ل اع  ادة االعماروالتنم  ية لفت  رة م  ا بع  د ا .د

 ال توجهات االقليم ية لترس يخ ال سالم وتح سين التنسيق بين االتحاد األفريقي و
 ويجب . الم نظمات االقليم ية حول اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع

 ان ي  بدأ ذل  ك ال  توجه االقليم  ي بفح  ص االس  باب الجذري  ة للن  زاعات ف  ي اقل  يم
 . معين

 تعاون وتنسيق الفاعلين .87
 ان يضمن اطار العمل التعاون الشامل و الراعي بين المنظمات ويوفر يج ب .أ

التن  سيق االس  تيراتيجي و ال  تفاهم الم  شترك ل  تحديات وت  وقعات اع  ادة ب  ناء
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 والتنم ية لفت رة م ا بع د الن زاع  ٬ وخاص ة ب ين الفاعل ين ف ي الدول المتأثرة و
 . ليين كذلك بين الفاعلين المحليين و االقليميين والقاريين و الدو

 يج ب ان يوض ح اط ار عم ل االتح اد األفريقي آلية للتخطيط المندمج للسياسة .ب
 والعمل يات و الميزانية و كذلك حش و تخصيص الموارد و تنفيذ وتقييم اعادة

 . االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع
 الحاج ة إلى مشاركة المرأة في جميع مستويات تصوير وتنفيذ جميع مجاالت . ج 

 . عماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع اعادة اال

 يجب على ) وال الحلول أيضًا ليست عمياء مسائل الجنسين النزاع ( مسائل الجنسين .88
 : اطار عمل اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع ان

 االعت راف ودع م ف رص لتمك ين الم رأة و تح ويل المج تمع فيما يتعلق باعادة .أ
 . توزيع السلطة و الموارد

 توفي ر االج راءات ل ضمان م شاركة الم رأة ف ي جم يع عمل يات منع وادارة و .ب
 . حل النزاع  واعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع

 عك س انع دام الت سامح م ع الع نف الجن سي و اس تغالل الم رأة و الفتيات اثناء .ج
 . عمليات دعم السالم

 ت م   ن بداي   ة اع   ادة توفي   ر تحل   يل م   سائل الجن   سين ف   ي تقي   يم االحت   ياجا .د
 . االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع

 توفي ر المعايير و مؤشرات لتقييم اثر سياسات وبرامج اعادة االعماروالتنمية .ه
 . لفترة ما بعد النزاع على المساواة بين الجنسين

 ش  مل جم  يع األدوات الدول  ية والقاري  ة الت  ي ت  ضمن حماي  ة وتح  سين وض  ع .و
 . المرأة

 . الموارد لبرامج وأنشطة الجنس توفير تخصيص .ز

 المناقشات
 ام تدت المناق شات التال ية ع ددًا من المسائل بما في ذلك المبادىء التي يجب تعزيزها .89

 ف   ي اط   ار عم   ل االتح   اد األفريق   ي والعناص   ر المك   ونةلذلك االط   ار و المقت   رحات لط   ريق
 : سية التي تمت اثارتها تضمنت المسائل الرئي . االمامنحو انتاج اطار العمل المصور

 ش  دد ع  ددًا م  ن الم  شاركين عل  ى أهم  ية الم  صالحةلتحقيق : الحق  يقة والت  سوية .أ
 . السالم المستدام

 كالبن ية التحت ية مك ثفة الم وارد ٬ كانت " الل وح واله اون " بي نما كان ت م سائل .ب
 ه  ناك م  سائل أس  هل الت  ي يمك  ن لل  دول األف  ريقية ت  ناولها بالم  وارد المح  دودة

 التوس  يط عل  ى س  بيل / المفوض  ات ( مه  ارات عمل  يات الب  ناء كالم  صالحةو
 ). المثال

 أهم  ية تنف  يذ الم  شاريع ذات االث  ر ال  سريع و ل  رؤيتها ولعمله  ا عل  ى الواق  ع .ج
. بالشكل الذي يحدث تحسينات ملموسة في حياة الشعب
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 اهم  ية ض  مان ك  ون اف  ريقيا ف  ي قل  ب عمل  ية اص  الح االم  م الم  تحدة و اف  راغ .د
 م بمفوض  ية ب  ناء ال  سالم ٬ ح  يث ان معظ  م الن  زاع  ف  ي مقت  رح األم  ين الع  ا

 . افريقيا
 عل ى االتح اد األفريق ي العم ل عل ى وج ود تغيير نموذجي في : ح شد الم وارد .ه

 – نوع ية ال دعم الالزم العادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع في أفريقيا
 تح  اد الم  ساعدة الت  ي ت  ستجيب لالحت  ياجات ف  ي الواق  ع و ح  ث الم  شاركون اال

 يج  ب عل  ى االتح  اد . األإلريق  ي عل  ى ق  يادة هندس  ة ذل  ك التغيي  ر النموذج  ي
 األفريقي مشاركة مجتمع المانحين الدوليين حول نوعية الدعم  و عليه وضع

 . اجندا افريقية حول مشاركة المانحين في دول ما بعد النزاع
 حقيق  ية تأس  يس اع  ادة االعماروالتنم  ية لفت  رة م  ا بع  د الن  زاع عل  ى معل  ومات .و

 ويمك  ن لالتح  اد األوورب  ي وال  شراكاء . كتقي  يم االث  رمن العدي  د م  ن الب  رامج
 باالض افة إل ى تقاسم . الىخ رين تقاس م تل ك المعل ومات م ع االتح اد األفريق ي

 المعل ومات ٬ يج ب عل ى االتح اد األورب ي واالتح اد األفريق ي واألمم المتحدة
 ت  ناول الم  شاكل وحله  ا تقاس  م االج  ندا او تطوي  ر اج  ندة م  شتركة بح  يت ي  تم

 . بسرعة وبمهنية
 بالنظ ر إلى اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع  كجزء من سلسلة تمتد .ز

 م    ن االن    ذار المبك    ر و م    نع الن    زاع  وعب    ر ادارة الن    زاع  إل    ى اع    ادة
 / االعماروالتنم  ية لفت  رة م  ا بع  د الن  زاع و اطارالعم  ل ٬ يج  ب تحل  يل م  شكلة

 . زاع  العالم اجراءت ما بعد النزاع اخفاق جهود منع الن
 ي  ضع ب  نك التنم  ية األفريق  ي ك  أداة تن  سيق الدارة الم  وارد الموض  وعة تح  ت . ح 

 في ذلك االطار الغاء الديون ٬ وتلك الموارد . تصرف القارة في سعيه للتنمية
 . االضافية يجب تنسيقها وقد يلعب بنك التنمية األفريقي دورًا في ذلك المجال

 امكان  يات الدول  ة كأس  اس الع  ادة االعماروالتنم  ية لفت  رة م  ا بع  د اع  ادة ب  ناء . ط 
 وتعد مسائل الملكية الوطنية بدون معنى إال في اطار دولة تتمكن من . النزاع

 . ممارسة سلطة فعالة
 قاعدة بيانات حول خبراء األفريقيين حول اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد . ي 

 األفريقي والدول المتأثرة وقد تحسن من الن زاع وق د تك ون تلك مفيدة لالتحاد
 . الملكية األفريقية لعملية اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع

 وقد يمكن . احتواء ٬ في اطار العمل ٬ قالب من األنشطة التي يعتزم القيام بها . ك 
 يج  ب توث  يق اآلل  يات . ذل  ك م  ن تنف  يذ األن  شطة لم  راقبتها وتقي  يمها ع  ن ق  رب

 . الفريقية  واالعتراف بها من قبل األمم المتحدة األصلية ا
 اس تمرارية وتوال ي األن شطة ف ي دول م ا بع د الن زاع  كج زء من اطار عمل . ل 

 . االتحاد األفريقي العادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع

 وك  االت األم  م الم  تحدة و الب  نك : ش  ارك جم  يع ش  ركاء التنم  ية ف  ي االج  تماع وه  م .90
 و االتحاد األوروبي و بنك التنمية األفريقي تعهدوا بتقديم دعمهم و التمسوا بالمشاركة الدولي٬

. في عمليات افراغ وتنفيذ اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع في افريقيا
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 يج ب عل ى س فار أف ريقيا الم شاركة والتعاون ودعم االتحاد األفريقي في افراغ اجندة .91
 . ية لفترة ما بعد النزاع اعادة االعماروالتنم

 اث   ناء المناق   شات العام   ة ٬ ت   م اص   دار مجم   وعة م   ن التوص   يات ح   ول الت   رتيبات .92
 المؤس ساتية و الط ريقة الت ي يمكن بواسطتها تعزيز القوات األفريقية السياسية والفكرية خلف
 الجه  ود نح  و اط  ار عم  ل افريق  ي الع  ادة االعماروالتنم  ية لفت  رة م  ا بع  د الن  زاع و ط  ريق

 : واشتملت التوصيات على . االمامحول متابعة هذه المناقشات
 نظرًا ألهمية بقاء الملكية السياسية العادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع . أ

 ف ي اف ريقيا ٬ فم ن المهم استمرار االرادة السياسية لدى الدول األعضاء لدعم
 رة ما بعد النزاع حالما اطار عمل االتحاد األفريقي العادة االعماروالتنمية لفت

 ويج   ب عل   ى ال   دول األع   ضاء ح   شد م   سألة اع   ادة . ي   تم وض   عه وتنف   يذه
 . االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع لدعم عمل االتحاد األفريقي

 يجب الشروع في عملية حوار واستشارة على مستوى االتحاد األفريقي حول . ب 
 القاري   ة و الدول   ية م   سائل التن   سيق و ال   شراكة وتحدي   د الم   وارد المحل   ية و

 الس تخدامها في جهود اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع في افريقيا ٬
 وتحدي  د احت  ياجات ب  ناء الق  درة ألح  اب الم  صلحة الت  ي ت  نفذ ان  شطة اع  ادة
 االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع و المسائل االخرى التي تضمن الشمولية

 . دة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع و االندماج في التوجه نحو اعا
 تم   ت التوص   ية بتثب   يت الح   وار ب   ين االتح   اد األوروب   ي وش   ركاء التنم   ية . ج 

 والن شاء ق وات مه ام لتقي يم اع ادة االعماروالتنم ية لفت رة م ا بعد – اآلخ رون
 الن   زاع كأس   اس لمعالج   ة األخط   اء وتقاس   م اج   ندة م   شتركة بغ   ية ال   سماح

 . ائل بسرعة للمؤسسات بتناول المس
 تم   ت التوص   ية بم   نح تقري   ر يوم   ي االج   تماعات بع   ض ال   سلطة م   ن ق   بل . د 

 الم  شاركين الس  تخدامه كم  ستند م  رجع الع  الم اص  حاب الم  صلحة األخ  رين
 وخاص ة شركاء التنمية ٬ في الرؤية األفريقية الناتجة العادة االعماروالتنمية

 . لفترة ما بعد النزاع
 مواصلة تسهيل ودعم دورات خلوة استثارة شجع االجتماع سفار أفريقيا على . ه 

 األفكار لالتحاد األفريقي حول اجندة السلم واألمن األفريقي

 طريق االنطالق : الجلسة الرابعة

 ح دد مف وض ال سلم واألمن العملية التالية لتطوير اطار عمل االتحاد األفريقي العادة .93
 : االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع

 ل ى المفوضية اعادة وضع مسودة ورقة المفهوم مع التوصيات الناتجة اوًال ع . أ
 . عن خلوة لجنة الممثلين الدائمين

 عل  ى المفوض  ية العم  ل م  ع الخب  راء و المجم  وعات االقت  صادية االقليم  ية و . . ب 
 الخبراء للعمل التمهيدي قبل عقد اجتماع الخبراء حول اعادة االعماروالتنمية

. لفترة ما بعد النزاع
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 اطار ( ل ى المفوض ية عق د اج تماع ق اري للخب راء لمناق شة م شروع الوثيقة ع . ج 
 . والتي سيتم تقديمها رسميًا إلى مجلس الوزراء ) العمل

 س تركز جنوب أفريقيا ٬ كرئيسة لمجل السلم واالمن عن شهر سبتمبر ٬ على . د 
 . اجندة اعادة االعماروالتنمية لفترة ما بعد النزاع

 الخاتمة
 تماع بالتعبي ر ع ن الشكر لمفوضية االتحاد األفريقي لضمان هذا االجتماع اخت تم االج .94

 ولحك ومة ج نوب أف ريقيا الست ضافتها الح دث وقيادته في الفعل ولسفار أفريقيا لدعمها المادي
 . والفني في تسهيل االجتماع

. 2006 في الخامس من سبتمبر 17:30 انتهى االجتماع في الساعة .95


