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 المقدمة 

ي جميع أنحاء األرض  باستمرار يتناوب الحرب والسالم  
وع و   ،ف    ُينظر إىل السالم دائًما عىل أنه مشر

ي ال  أو حلم
واألجيال يجب أن تضمن األجيال الحالية  فمن الجميع.    تضامنال نهاية له يجب تحقيقه ف 

ي سالم بأعىل تطلعات  القادمة  
ميثاق    عتب  يو تجنيب األجيال القادمة ويالت الحرب.  لأن يتعلموا العيش ف 

أ  المتحدة  مر ق  يثوا م  كب  األمم  ورية حيث    سالمبال  اهتماًما التاري    خ    عىل  الض  األساسية  المبادئ  يضع 

ي 
 لتحقيق سالم دائم. ف 

ً
اف ك اعبر ي سياق الجهد المشبر

ة، ف  ا بأهمية ممارسة التسامح والحوار اآلونة األخبر

والتعاون والتضامن بير  جميع البشر والشعوب واألمم، جعلت الجمعية العامة الضحايا يدينون الحرب  

ي التمتع بالسالم حتر يتم تعزيز جميع حقوق اإلنس
ان بشدة ويكررون رصاحة حقهم غبر القابل للتضف ف 

 وحمايتها وتحقيق التنمية بالكامل. 

اإلنسانبالسالم    يرتبط بحقوق  عليه  أنه  و   ،التمتع  متفق  تعريف  يوجد  ال  الجهود،  الرغم من كل  عىل 

للسالم وال اتفاق حول من سيكون أصحاب الحقوق والمسؤولير  عن هذا الحق. باإلضافة إىل ذلك، ال  

ام حقوق ا ر عدم احبر ي السالم"عند اعتماد إعالن  و   إلنسان. يمكن لغياب السالم أن يب 
من قبل    "الحق ف 

اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم المتحدة، تم االستماع بشكل صحيح إىل التعبئة والصوت القوي 

، عندما دعوا الدول األعضاء عال  ي دورتها الحادية والسبعير 
ي ف 
إىل   ةي نلبعض منظمات المجتمع المدن 

 ألجيال القادمة. اتخاذ خطوة إىل األمام من خالل اعتماد إعالن يمكن أن يكون ذا مغزى ل

ي السالم داخل مجلس حقوق اإلنسان،   صك  قرار عىل الرغم من أن معظم الدول أيدت عملية  
الحق ف 

. ومع ذلك، كانوا منفتحير  للغاية  ي السالم بموجب القانون الدوىلي
ف بوجود الحق ف  إال أن بعضها لم يعبر

 شاركوا بنشاط. و عىل النهج واإلجراءات 

ي تعرض إن أغلب مناطق القارة اإل
ي من ضعف وهشاشة السلم واألمن، وهو ما يعت 

فريقية الخمسة يعان 

وللقارة .  تخاذل من بعض الدول بسبب معوقات ناتجة عن عدم إحالل السالملل  2063أجندة أفريقيا  

ي اإلضطرابات السياسية واإلنقالبات العسكرية والمشكالت االجتماعية والكوارث  
اإلفريقية تاري    خ كببر ف 

العمل الجماعي    معبالتوازي    للتغلب عىل هذه المعوقات  ، ويتطلب األمر جهود فوق العاديةاإلنسانية

 من أجل تحقيق الرخاء والتنمية.  

اته، ودور المنظمات   ، من خالل التعريف بمؤشر ي
ي السالم من المنظور اإلفريقر

يناقش التقرير الحق ف 

ي السالم  ال
ا تناول منظور الحق ف  ً ي تنشيط عمليات السالم المختلفة، وأخبر

حكومية وغبر الحكومية ف 

ي تحيط به   2063أجندة أفريقيا داخل 
 . والتحديات والمعوقات التر
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 :
ً
ي السالم هيةماأوال

 
 الحق ف

ي السالم هو ذاك الحق الذي يُ 
ي الحق ف 

  رفاه ورخاءو   حرية  منح للشعوب لكي تستطيع العيش ف 

ي مادته الثالثة عىل و .  دون أي مساس أو انتهاك لحقوق األخرى
ينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ف 

والحرية وسالمة شخصه" الحياة  ي 
ف  الحق  فرد  "لكل  والعدالة و   ،أن  الحرية  أسس  ي 

تبت  العنارص  هذه 

ي العالم
ي السالم". ومع ذلك، ال يتضمن اإلعالن العالمي مادة منفصلة ع  .والسالم ف 

 ن "الحق ف 

ي السالم بحقوق أخرى تعزز حياة كريمة للجميع
ي   2المادة    دعو تحيث    ،يرتبط الحق ف 

من إعالن الحق ف 

ي مفهوم الكرامة اإلنسانية، بما 
ام وتنفيذ وتعزيز المبادئ األساسية المتأصلة ف  ام الدول باحبر السالم البر 

 
ً
ي ذلك المساواة وعدم التميبر  والتحرر من الخوف والعوز، فضل

 .  عن العدل وسيادة القانون ف 

ي  
ي ال، ُص 2016ديسمب     19ف 

ي   ( A/71/189القرار)  سالمدق عىل إعالن الحق ف 
جلسة عامة للجمعية   ف 

المتحدة لألمم  فيها  (UNGA) العامة  األعضاء  الدول  أصوات  و بأغلبية  اعُ ،  أن  القرار  تم  سبق  هذا  د 

ي   (HRC) ومجلس حقوق اإلنسان
ي جنيف  2016يوليو    1ف 

من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة و   ،ف 

ي 
ي ن 2016نوفمب   18لألمم المتحدة ف 

 .يويوركف 

ي السالم" المواد اآلتية: 
 وقد شمل إعالن "الحق ف 

 ( اإلنسان وحمايتها 1المادة  تعزيز جميع حقوق  يكفل  بالسالم عىل نحو  التمتع  ي 
ف  الحق  (: "لكل فرد 

 وتحقيق التنمية الكاملة." 

ام وتنفيذ وتعزيز المساواة وعدم التميبر  والعدالة وسيادة ال 2المادة ) 
ي للدول احبر

قانون وضمان  (: "ينبغ 

 التحرر من الخوف والفاقة كوسيلة لبناء السالم داخل المجتمعات وفيما بينها." 

ي للدول واألمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة أن تتخذ التداببر المستدامة المناسبة 3المادة ) 
(: "ينبغ 

حث المنظمات الدولية 
ُ
بية والعلم والثقافة. وت لتنفيذ هذا اإلعالن، والسيما منظمة األمم المتحدة للبر

ي عىل بذل الدعم والمسا
  عدة من أجل اإلعالن."  واإلقليمية والوطنية والمحلية والمجتمع المدن 

ي تعزيز المؤسسات الدولية والوطنية للتثقيف من أجل السالم لكي تعزز روح التسامح 4المادة ) 
(: "ينبغ 

ي  
ف  السالم  جامعة  تسهم  أن  ي 

ينبغ  الغاية،  لهذه  ا 
ً
وتحقيق  . البشر بير  كافة  والتضامن  والتعاون  والحوار 

ي التثقيف  
ي التدريس والبحوث المهمة العالمية النبيلة المتمثلة ف 

من أجل السالم عن طريق االنخراط ف 

 والتدريب فوق الجامغي ونشر المعارف."

ي هذا اإلعالن ما يفش عىل أنه يتعارض مع مقاصد ومبادئ األمم المتحدة. وتفش  5المادة ) 
(: "ليس ما ف 

العالمي   واإلعالن  المتحدة  األمم  لميثاق  ا 
ً
وفق اإلعالن  هذا  ي 

ف  الواردة  وسائر األحكام  اإلنسان  لحقوق 

ي صدقت عليها البلدان." 
 الصكوك الدولية ذات الصلة التر
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شدت   لجنة صياغة القرار باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدوىلي الخاص بالحقوق وقد اسبر

وإعالن وبرنامج   والعهد الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافةالمدنية والسياسية  

ي التنمية
المستدامة    ةيموإعالن األمم المتحدة لأللفية وخطط التن  عمل فيينا، باإلضافة إىل إعالن الحق ف 

ي ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية، والوثيقة  2030لعام  
 .  2005الختامية لمؤتمر القمة العالمية لعام  ، بما ف 

ي سالم،  عالوة عىل ذلك، يستنبط  
المجتمعات للعيش ف  بإعداد  المتعلق  ي السالم من اإلعالن 

الحق ف 

ي السالم
إعالن منح  ، واإلعالن وبرنامج العمل المتعلقير  بثقافة السالم، وكذلك  وإعالن حق الشعوب ف 

 .  االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة

ي السالميجد  
ي إعالن مبادئ القانون الدوىلي المتصلة بالعالقات الودية    المفهوم األوسع للحق ف 

بداياته ف 

ا 
ً
االمتناع عن التهديد باستخدام  مبدأ  عن    رسمًيا   ؛ فقد أعلنلميثاق األمم المتحدة  والتعاون بير  الدول وفق

، أو أي أسلوب آخر ال يتفق مع أهداف أو استعمالها ضد السالمة اإلقليمية  القوة   أو االستقالل السياسي

المتحدة؛   للدول األمم  الداخلية  الشئون  ي 
ف  التدخل  وعدم  السلمية؛  بالوسائل  اعات  الب   تسوية  ومبدأ 

ي ؛ ومبدأ المستقلة
اماتها  وفاءأن حسن النية ف  ي تعهدت بها. الدول بالبر 

 التر

ة بجميع صور األعمال اإلرهابية   ي اآلونة األخبر
ي السالم ف 

ا للسالم  يتأثر الحق ف  ً ا خطبر
ً
ي تشكل انتهاك

التر

الدوليير   األساسية  واألمن  والحريات  اإلنسان  بحقوق  والتمتع  التعاون  اإلرهاب  ويعيق  واألسس  ، 

وق  السالم    شدد د  االجتماعية.  ي 
ف  الحق  المتخذة  عىل وجوب  إعالن  التداببر  تتفق جميع  لمكافحة  أن 

ي 
ي ذلك القانون الدوىلي اإلنسان 

، بما ف  امات الدول بموجب القانون الدوىلي والقانون الدوىلي   اإلرهاب مع البر 

ي 
وإنما مكافحة اإلرهاب وحماية حقوق اإلنسان هما هدفان ال يتعارضان  ، إذ سلم اإلعالن بأن  اإلنسان 

 ويعزز كال منهما اآلخر.  يتكامالن 

ي 
ر إىل السالم ف 

َ
"السالم والعدل  الذي يدعو إىل  (SDGs)   من أهداف التنمية المستدامة  16الهدف وُيشا

المستدامة، وتوفبر الوصول   تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنميةو والمؤسسات القوية"  

المجتمع  و   إىل العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة عىل جميع المستويات. 

للجميع والمساواة  العدالة  فيه  توجد  الذي  المجتمع  هو  مستدامة    يبلور السالم  ف  ،المسالم  ي بيئة 
التر

ي تعزيز ال
 . رخاء االجتماعي تساعد ف 

ي السالم  
ي أن لكل فرد حق التمتع  فالحق ف 

م بالقضاء عىل الفقر وتعزيز هنا يعت  بنظام اجتماعي ودوىلي ملبر 

، وبالحاجة إىل التصدي  وتحقيق الرخاء الشامل للجميعوالتنمية المستدامة  النمو االقتصادي المطرد  

 انعدام المساواة بير  الدول وداخلها. ألوجه 

ي السالم يتطلب نشر ثقافة السالم  
عىل مبادئ   وتنشئة الناس جميًعا وليس ذلك فقط، فتفعيل الحق ف 

وريان لكرامة اإلنسان و العدالة والحرية والسالم   ي لجميع األمم القيام به من روح  رص 
يشكالن واجًبا ينبغ 

وأساليب  قاليد وأنماط السلوك  . وتعتب  ثقافة السالم مجموعة من القيم والتالتعاون واالهتمام المتبادلير  
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ي  
ي ينبغ 

ي تعزيز السالم واألمن، مع الوضع  تالزمها مع االعتدال والتسامح كقيمتير   الحياة التر
تساهمان ف 

ي االعتبار بأن  
ي  ف 

ي تساهم ف 
ي تعزيز ثقافة السالم.  منظمات المجتمع المدن 

 صنع السالم والحفاظ عليه وف 

ي بتعزيز حقوق األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات قومية أو عرقية 
ي السالم معت 

وإىل أقليات  إن الحق ف 

، وداخل إطار ديمقراطي يستند إىل سيادة القانوندينية ولغوية كجزء ال يتجزء من تنمية المجتمع بأشه 

 فذلك من شأنه تدعيم الصداقة والتعاون والسالم بير  الشعوب واألمم.  

ض الطريق  وما يتصل بذلك من تعصب  العنضية والتميبر  العنضي وكراهية األجانب    لتشك عقبة تعبر

السالم االجتماعي  نفسها   أما  الدول ذات  أو  الدول  الجذرية  بير   اعات  ، وهي من األسباب  الب   لكثبر من 

اعات المسلحة.    الداخلية والدولية بما فيها الب  

ي  نجد أن    سبق،  مما 
ي السالم    عنارص   السالم يشتملالحق ف 

 ،والسالم االجتماعي االقتصادي  والسالم    األمت 

ها و   عنض  ثقافة السالميتمحور حول  و  ،  التنمية بمفهومها الواسعتطوي    ع أجندات  ونشر ام ، وبالتاىلي احبر

 . حقوق اإلنسان بالمقاربة الشاملة وتعزيز وحماية 

 

 :
ً
ي  فريقيةدور المنظمات اإلثانيا

 
ي  عزيز ت ف

 
  مالسال  الحق ف

م به الحكومات أمام مواطنيها ورعاياها  ي السالم واجب تلبر 
وكذلك األمر بالنسبة    يعتب  الحق ف 

ي يسودها  لكن  ، و للجماعات تجاه بعض وبعض
االستقرار دون هذا المنطق فقط ينطبق عىل الدول التر

ي الوفاء
ي القارة اإلفريقية تجد الدول صعوبات ف 

بذلك الحق، وهو ما يجعل    وجود أية مشاكل، ولكن ف 

ي القارة اإلفريقيةحكومية وغبر الحكومية  المنظمات ال
ي القضاء عىل ا  تلعب  ف 

لمخاطر دوًرا البأس به ف 

ي تهدد حالة األمن والسلم 
ي تتعرض  التر

ي يسودها اضطرابات سياسية وانقالبات أو التر
ي المجتمعات التر

ف 

ي بناءلمخاطر اإلرهاب. ولدى كل المنظمات 
ي تمكنها بالقيام بدورها ف 

ة التر  أو انقاذ  بعض اآلليات المتمبر 

ي ال
 التالية.  نقاطوحفظ أو فرض السالم، وهو ما يمكن توضيحه ف 

 

 المنظمات الحكومية  . أ 

ي  .1
 : االتحاد اإلفريق 

ي 
ي تبناها االتحاد اإلفريقر

، كما أشار إىل ذلك رصاحة مثل حفظ السلم واألمن واالستقرار جوهر الرؤية التر

ي إفريقيا 
اعات ف  ، بأن "ويالت الب   ي ديباجة القانون التأسيسي

 أمام التنمية    زعماء القارة ف 
ً
ا رئيسيا

ً
تشكل عائق

ط أساسي لتنفيذ االجتماعية واالقتصادية لقارتنا، وأن هناك حاجة إىل تعزيز السلم واألمن   واالستقرار كشر

والتكامل." بالتنمية  الخاص  بعدد من   برنامجنا  ي يقوم من خالله 
أمت  ي نظام 

اإلفريقر االتحاد  تبت   ولقد 

ي أفريقيا تعزيز األمن واالسالوظائف مثل:  
  ؛والتنبؤ بالضاعات ومنعها، دعم وتنفيذ بناء السالم  ؛تقرار ف 
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بعد الضاعات ما  إعمار مرحلة  ي 
ف  الدوىلي   ؛والمساعدة  أجل منع اإلرهاب  القارية من  الجهود  وتنسيق 

من خالل حماية  ؛  ومحاربته القانون،  الرشيد وحكم  والحكم  الديمقراطية  الممارسات  وتشجيع  ودعم 

.  حقوق اإلنسان ام القانون الدوىلي
 والحريات األساسية وحرمة الحياة اإلنسانيةواحبر

ي 
، والذي صمم ليكون عىل  بهذه األدوار   -وبمعاونة القوة اإلفريقية  -يقوم مجلس السلم واألمن اإلفريقر

ي 
ي االتحاد اإلفريقر

ي األمم المتحدة وليكون أهم جهاز ف 
  . ويعد إنشاء مجلس السلم شاكلة مجلس األمن ف 

 مهًما  
ً
ي تحوًل

ي إفريقيا واألمن اإلفريقر
ي الثقافة األمنية الجماعية السائدة ف 

هم جهاز لصنع القرار كونه أ    ف 

 المتعلق بمنع الضاعات وإداراتها وتسويتها. 

ي ( من بروتوكول مجلس السلم واألمن عىل أنه: "11وتنص المادة ) 
يبذلها مجلس    بغية دعم الجهود التر

ي يبذلها رئيسمن، وتلك األ السلم وا
ي  يما سال تحاد، مفوضية اال  لتر

اعات منع مجال ف  يتم إنشاء هيئة  ، الب  

ي هيئة الحكماء النصح إىل مجلس السلم واألمن  موتقد." الحكماء 
بخصوص السالم واألمن واالستقرار ف 

أو بناء عىل طلب مجلس السلم واألمن، باتخاذ اإلجراءات الالزمة    ،إفريقيا، وللهيئة أن تقوم بمباردة منها 

ا   . جهود اللدعم  
ً
تعد هيئة استشارية ، إال أن لها أهمية لهذا الوضع،    بوالرغم من أن هيئة الحكماء، وفق

يتعلق   فيما  خاصة  منها بالغة،  والوقاية  اعات  الب   التنبيه  منع  مجال  ي 
ف  به  تقوم  ما  سيما  وال  بؤر  ،  إىل 

 الضاعات الكامنة وإجراءات الحد منها. 

اعات    CEWSلخدمة هذه اآلليات، تم إنشاء نظام قارئ لإلنذار المبكر   بهدف تسهيل عملية ترقب الب  

اعات المحتملة وتهديدات اومنعها. ويستخدم رئيس المفوضية اإلفريقية المعلومات   لسالم  بشأن الب  

جمعها   يتم  ي 
طريق  التر واألمن   CEWSعن  السلم  مجلس  إىل  المناسب  التوقيت  ي 

ف  النصح  . لتقديم 

والمساعدة   المشورة  العسكرية  األركان  هئية  تقدم  لذلك  بشأن باإلضافة  واألمن  السلم  لمجلس 

المناسبة لقوات  ويجوز    ،االحتياجات العسكرية واألمنية التدريب  التدخل الشي    ع لها أن تضع خطط 

اف والمتابعة وتقديم المعونة لهذه القوات من خالل لجنة فرعية بالتنسيق مع دولها  ، ووضع نظام لإلشر

          خاصة بالتدريب.  

ي عىل "صندوق السالم" لتمويل مهام
ي دعم السالم    وعمليات  ويعتمد مجلس السلم واألمن اإلفريقر

بما ف 

" لمرحلة ما ،  ذلك حفظ وبناء وفرض السالم بينما توجه موارد "صندوق السلم لمجلس األمن الدوىلي

تتنوع موارده من حيث  ظ أن الصندوق األخبر  الح  إعادة التعمبر والتنمية المستدامة. ويُ بعد الضاعات و 

 
ً
ي يتم جمعها كما له دوًرا نوعيا

 أكب  فاعلية.  المالبغ التر

ي مجال حفظ األمن والسالم، وتعتب  أحد  تكون قد تأسست بنوب  هذه اآلليات السالفة الذكر  
ية قارية ف 

ي  
ف  األساسية  والمجموعات ا بنالدعائم  ووكاالتها  المتحدة  األمم  مع  التعاون  إىل  باإلضافة  السالم  ء 

ي إفريقيا. االقتصادية اإل
 قليمية ف 
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ي بعض  لقد  
ي ف 
ي هددت  ظهرت فاعلية مجلس السلم واألمن اإلفريقر

والسلم، مثل:  من  حالة األ القضايا التر

موريتانيا   ي 
ف  العسكري  توجو  ،  2005اإلنقالب  ي 

ف  السلطة  حول  ي  2005والضاع 
ف  األهلية  الحرب   ،

ي كوت ديفوار 2005بوروندي 
ي دارفور السودان، 2006، الضاع ف 

 . والتوترات القائمة ف 

 

 األيكواس )غرب إفريقيا(  .2

ي 
ف  )األيكواس(  إفريقيا  لدول غرب  االقتصادية  الجماعة  إقليمية،   1975عام    تأسست  فرعية  كمنظمة 

  
ً
حاليا االقتصادي  15وتضم  التكامل  لتتطوير  من    دولة عضو،  العديد  لتحقيق  منها والسغي  األهداف 

كة والتنمية   ي نمو وتطوير قارة إفريقيا، االستدامة المشبر
وتعزيز العالقات بير  الدول األعضاء للمساهمة ف 

ي  
تعتب  اإليكواس منظمة اقتصادية باألساس بير  دول غرب    المنشئة للمنظمة. نصوص المعادة  كما ورد ف 

اعات الداخلية  ، ولكن بسببتسغ لتحقيق أهداف اقتصادية تنموية  إفريقيا  ي العديد من الب  
منذ   تفسر

ي أنشطة السالم  نهاية الحرب الباردة
ة ف  حيث   استدعت تدخلها إلنهاء بعض الضاعات ومن ثم المباشر

ي مكاسب اقتصادية دونهذه البيئ
  . االستقرار  ما يحدثة لن تساهم ف 

ي  الخارج  العدوان  كبر  عىل 
للبر ي 

األمت  التعاون  آليات  األيكواس  لنظام    انشأت  ي 
القانون  بالجانب  وتتعلق 

بروتوكولير   ي 
تبت  عب   الجماعي  ) األمن  االعتداء  عدم  بسياسة  يختص  األول  التهديد 1978؛  لوقف   )

واالمتنا باستخدام   ي القوة 
والثان  استخدامها؛  عن  الدفاع   بروتوكول  ع  المساعدة  متبادلة  ال  يةسياسة 

ي تشكلت عىل أثره  1986) 
ي  (، والتر

وتوكول أن التهديدات التر القوات المتحالفة لأليكواس، حيث أقر الب 

 تؤثر عىل أمن المنطقة بأكملها وبالتاىلي التعاون للقضاء عليها. يتعرض لها أحد األعضاء 

العتماد آليات أمنية جديدة تشكل العنارص األساسية  إن عدم فاعلية السياستير  السابقتير  دفع األيكواس  

ي نظام األمن  
ي اوالمؤسسي والسياسي لها لبناء السالم، وهي ما تسم الجماعي ف 

، وتشكل النظام القانون 

ي تركز عىل التحديات الداخليةاآلليات الدفاعية  
اعات وإدارتها  ر وتشمل ب  . والتر وتوكول بشأن آلية منع الب  

ي    1999وحلها وحفظ السالم واألمن  
الق النار،  قوات األيكواس لمراقبة وقف إطالذي يتكون من آليتر

  .  . 2001بروتوكول الديمقراطية والحكم الرشيد  كذلك يشمل  و ونظام مراقبة السالم واألمن دون اإلقليمي

ي عام  
ي   2007وف  وضع اإليكواس إطار منع الضاع المصمم إلعطاء المزيد من االهتمام للسالم اإليجان 

اتيجية بناء سالم    من خالل اسبر
ً
ي أوضاع ما بعد الضاع، دعت مسودته إىل تشكيل فرق    أكب  شموًل
ف 

ي والقمدنية لحفظ السالم واالستجابة للطوارئ وتوسيع دور مجموعات  
ي  المجتمع المدن 

طاع الخاص ف 

اعات عىل أنه أنشطة  هذا اإلطار    ف. وُيعر  بناء السالم مصممة لتقليل التوترات ومنع اندالع العنف  منع الب  

اتيجية المنع التشغيىلي  انتشاره أو تكراره،  أو تصعيده أو  
ي مواجهة أزمة ويقوم عىل اسبر

  )التداببر المطبقة ف 

ي  وشيكة( والوقاية الهيكلية )تداببر لضمان عدم  
ي المقام األوألو عدم تكرار حدوثها ف 

ي ظهور األزمات ف 
ف 

 حالة حدوثها ووقف تفاقمها إىل العنف(.  
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ي غرب أفريقيا قصد تسويتها  
اعات الداخلية ف  ي العديد من الب  

ي ولقد تدخلت األيكواس ف 
وتحقيق األمن ف 

األمنية وآلياتها  هياكلها  عىل  باالعتماد  وقصد  اإلقليم،   ،  ، السياسي التدخل  إىل  تستند  لها  االستجابة 

يا وقد برزت فاعلية  .  والتدخل العسكري، وبناء السالم وإعادة اإلعمار  ي ليببر
ي بناء السالم ف 

اإليكواس ف 

اليون ، 1997 ي سبر
             .2001وبناء السالم ف 

  

 منظمات غير حكومية  . ب

السالم   عمليات  ي 
ف  الحكومية  غبر  المنظمات  منظور  تشارك  جميع  من  أن  فكرة  أو  الشامل،  السالم 

ي تحديد وتشكيل السالم،  
ي المجتمع يجب أن يكون لهم دور ف 

اف و أصحاب المصلحة ف  تحظ  باعبر

ايد بالسالم اف المبر  الشامل   عالمي واسع النطاق. ومع ذلك، عىل الرغم من التقدم المحرز من خالل االعبر

ي الواقع
، فقد ثبت أنه من الصعب للغاية تحقيقه ف  تطالب هذه  حيث    .عىل المستوى النظري والسياسي

السالمب  المنظمات عمليات  الطاولة   ها تتحمل  أن  إىل  المدعوين  األشخاص  ارتباط  ضمان  مسؤولية 

المجتمعات  أو  المجموعات  جميع  مصالح  مراعاة  وضمان  يمثلونها،  أنهم  يدعون  ي 
التر بالمجموعات 

   .المتأثرة

ي هذا المجال، ولكن يمكن 
من أمثلة المنظمات    تناول القليلوتتعدد المنظمات غبر الحكومية العاملة ف 

ي عمليات السالم عىل مستوى القارة اإلفريقية:   لمنغمسة بشكل كببر ا
 ف 

 

ي أفريقيا  -1
 
 (COPA)  التحالف من أجل السالم ف

ي عام  
ي أفريقيا تشكلت ف 

عندما اجتمعت مجموعة من ممارسي السالم    1995هو شبكة من بناة السالم ف 

تصعيد   منع  حول  اتهم  وخب  نظرهم  وجهات  لتبادل  ي كينيا 
ف  المعنيير   ي  األفارقة 

ف  العنيفة  الضاعات 

 بأنهم بحاجة إىل تقديم الدعم العمىلي المناسب والمستمر لألشخاص والمنظمات 
إفريقيا. كانوا مقتنعير 

ي  
فوا بأن الضاع عامل رئيسي ف  ي تواجه رصاعات عنيفة ومواقف متقلبة محتملة. كما اعبر

عىل األرض التر

ي أفريقيا
 .حالة الفقر والتخلف المؤسفة ف 

ي أوغندا والصومال وبوروندي وجنوب إفريقيا ليكون لها وجود  أطلقت المنو 
ا مكاتب إقليمية ف 

ً
ظمة أيض

ي إفريقيا 
ي مناطق مختارة ف 

ي عام    . مادي ف 
ي أفريقيا قرر   2008وف 

تقليل بنيتها   التحالف من أجل السالم ف 

ي توسيع معارفها  
 من ذلك االستثمار ف 

ً
ي جميع أنحاء إفريقيا وبدال

القوة القائمة   -ومهاراتهاالتحتية المادية ف 

 عىل االستجابة لالحتياجات الناشئة عىل المستوى القاري. 

 

ي أفريقيا  -2
 
 ( IPHRD-Africa) المركز الدولي للسالم وحقوق اإلنسان والتنمية ف
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ي كينيا كمنظمة غبر حكومية
ف  ربحية وغبر حزبية مسجلة  منظمة غبر  ذات وضع محىلي  (NGO) هي 

ي ودوىلي 
ي  ، وتهدف لووطت 

ي الحكم وبناء السالم من أجل التنمية المستدامة ف 
تعزيز نهج حقوق اإلنسان ف 

ي المجتمع.  ب  تهتمتقدر العدالة للجميع والشمولية، و و   ،أفريقيا 
مو مشاركة جميع أصحاب المصلحة ف   تلبر 

  بتحويل الضاع، وبناء وتعزيز الوحدة والتماسك االجتماعي بير  المجتمعات من خالل البحوث  المنظمة

لتمكير    التوعية  وأنشطة  السياسات  تطوير  ودعم  القدرات،  وبناء  والمنارصة،  والضغط،  التطبيقية، 

 السكان من التأثبر عىل القرارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 

  

 (ACCORD)نظمة أكوورد م -3

ي 
ي  و   ، 1992عام    نشأت  منظمة مجتمع مدن 

ي الجنوب    نطاقتعمل ف 
ي ف 
الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقر

أفريقيو  وغرب  ي 
األفريقر القرن  إىل  ى  الكب  ات  البحبر منطقة  إىل    ،ا عب   أفريقية  وتهدف  حلول  تقديم 

القارة ي 
ف  الضاع  يفرضها  ي 

التر السياسات    ،للتحديات  ي 
ف  التأثبر  اعات وتحاول  الب   من خالل جعل حل 

ي 
اع الذي طال أمدوالحوار والتنمية ف   . ه المقدمة كبديل للب  

ي  قادت المنظمة  و 
ي للسالم2007ف  ون  اكة مع مبادرة نبر وشبكة غرب إفريقيا  (NPI-Africa) إفريقيا  -، الشر

المنظمات الثالث إلنشاء منتدى يسم التحالف بير   عىل مذكرة تفاهم    (WANEP)  من أجل بناء السالم

ي لبناء السالم
ي تواجه مجال بناء    ي  هدفو  ،(AfAP)  األفريقر

كة التر المنتدى إىل معالجة االهتمامات المشبر

ي إفريقيا 
 .السالم ف 

ي القارة اإلفريقية عىل الركن المادي  
من خالل ما تم عرضه، تركز أنشطة وفعاليات المنظمات الحكومية ف 

؛ عن طريق التصدي لخطر التسلح الشامل حيث نزع السالح   ي
والتشي    ح وإعادة أال وهو السالم األمت 

، ومكافحة انتشار األسلحة الخفيفة المسلحة النظامية، كإعادة قطاعات  ال؛ أو إعادة تنظيم  دمج المقاتلير 

طة والجيش  .  هيكلة أجهزة الشر

ي مجاالت السالم من خالل الحوار، ودعم وعىل الجانب اآلخر، تمارس المنظمات غبر الحكوم
ية أدوارها ف 

ي  
اكهم ف  اعات لتحقيق العدالة االجتماعية  السياسات ذات الصلةالفئات المستضعفة وإشر من   بحل الب  

 . خالل الحكم الرشيد الديمقراطي 

 

 :
ً
ي السالم عىل  منظور ثالثا

 
 2063 أفريقيا  أجندةالحق ف

ي بمرور  
ي قمة مايو  عامً   50احتفل االتحاد األفريقر

  ،2013ا عىل إنشاء منظمة الوحدة األفريقية ف 

ي هذه القمة ما يعرف بإعالن
ذي يشمل ثمانية أهداف أساس ية للقارة  لا " SOLEMN" وأصدر االتحاد ف 

دعم حق تقرير المصبر ومكافحة التميبر  والعنضية، التكامل، التنمية  ،  أفريقية)هوية ونهضة    األفريقية هي 
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ي 
، مكانة أفريقيا االقتصادية واالجتماعية، األمن والسلم، الحكومة الديمقراطية، تحديد المصبر األفريقر

ي العالم(. ولتحقيق 
ي قمة يناير    2063تلك األهداف صممت أجندة    ف 

ي اعتمدت ف 
ت  ،  2015التر واعتب 

 .  واالجتماعي والتكامىلي طويل األجل للقارة األفريقية للتحول االقتصادي ألفريقية أساًسا األجندة ا

اتيجية   اسبر ك  ،"الوحدةشعار    2063وتحمل  المشي  عىل  و   . والسالم"  ،الرخاء  كبر  
البر مصطلح عند 

نستنتج    "السالم" أن  يمكننا  وموقعه  الشعار  ي 
الرامية  ف  األفريقية  اتيجية  االسبر السالم هوية  لتحقيق 

ي رخاء 
اتيجية، يحتل الطموح الرابع "والعيش ف  "  أفريقيا آمنة وسلمية. ومن بير  سبعة طموحات لالسبر

 استثنائية  مكانة  
ً
ظل    نظرا ي 

ف  بالقارة  العام  واألمن  السلم  مستوى  عىل  فيها ألهميته  تنتشر  ظروف 

ها من المؤثرات الفواالنقالبات العسكرية و الجماعات اإلرهابية  ات المناخية. غبر    وق طبيعية كالتغيبر

 

ي السالم  تفعيل . أ 
 
ي الحق ف

 
 2063أجندة التنمية  ف

ي القارة  2063تهدف أجندة  
ي إىل إنهاء جميع الحروب والضاعات العنيفة ف 

   ،لالتحاد األفريقر
ً
ا وتحقيق

ي   يعزز   ،لهذه الغاية
اعات وحلها. باإلضافة إىل القضاء   االتحاد األفريقر اآلليات القائمة عىل الحوار لمنع الب  

ا    والدعوةعىل أسباب الضاع ومنعها،  
ً
تقليص الموارد العسكرية وتأمير  احتكار الدولة الستخدام لأيض

ي جميع مجاالت المجتمع من يآليات عامل  كما يدعو لتفعيلالقوة.  
اعات ف  ة من أجل الحل السلمي للب  

 تعزيز ثقافة السالم والتسامح بير  الشعوب األفريقية. أجل 

اعات كما   ي بحملة إعالمية عىل نطاق أفريقيا ويزيد من وعي الجمهور بمنع نشوب الب  
يقوم االتحاد األفريقر

 وحلها بالوسائل السلمية. 

ي تهدف إىل ضمان أن تحقق إفريقيا الطموح 
ي صنع السياسات وتنفيذ القرارات التر

يقود االتحاد األفريقر

ي تعزز نهًجا    2063من أجندة    الرابع
ي تطمح إىل "إفريقيا سلمية وآمنة" من خالل استخدام اآلليات التر

التر

ثقافة السالم وال اعات وإرساء  الب   اعات وحل  الب   ي تمت رعايتها لدى يركز عىل الحوار لمنع 
التر تسامح 

الخاصة بإسكات    2063أطفال وشباب أفريقيا من خالل تعليم السالم. تعد المبادرة الرئيسية ألجندة  

ي يتم وضعها لضمان أن تكون إفريقيا قارة أكب  سالًما    2020البنادق بحلول عام  
ي صميم األنشطة التر

ف 

 .واستقراًرا

اير    2457م  اعتمد مجلس األمن الدوىلي القرار رقو  ي فب 
، المتعلق بتلك المبادرة بهدف تخليص  2020ف 

ي القارة السمراء
اعات، وتهيئة الظروف المواتية للنمو والتنمية ف  األمير  العام لألمم  ورصح    .إفريقيا من الب  

ي جالمتحدة، أنطونيو  ا  ،ش وتبر
ً
ي  مؤكد

ورة التنسيق مع القيادة اإلفريقية لتحقيق السلم واألمن ف  عىل رص 

بالجلسة الق البنادق"، وذلك خالل كلمته  "إسكات  مبادرة  ي إلطالقه 
اإلفريقر االتحاد  أثت  عىل  ارة، كما 

 . 33االفتتاحية للقمة اإلفريقية ال 
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تحركت   البنادق"،  "إسكات  لتطبيق  خطوة  ي 
إفريقية  7وف  الوسظ، ؛  دول  وإفريقيا  فاسو،  بوركينا 

ون، وكوت بشكل نوعي عب  استدعاء    ،ديفوار، وإثيوبيا، وكينيا   وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكامبر

"، لحث المواطنير  عىل االمتثال لخطوات نزع السالح ي
أقر االتحاد   ولقد   .مبادرة "شهر العفو اإلفريقر

ي هذه ال
 2017عام  منذ مبادرة  األفريقر

ُ
 ، وت
 
ي شهر سبتمب  من كل عام، وتسغ إىل حماية القارة من  ط

بق ف 

وعة، حيث تشجيع األشخاص والسماح لهم بتسليم أسلحتهم مقابل ويالت األسلحة   الخفيفة غبر المشر

 .عدم الكشف عن هويتهم والحصانة من المالحقة القانونية فيما بعد

" بدعم ماىلي من ألمانيا واليابان، ضمن الجهود الرامية إلخالء هذه    و وتحظ  مبادرة "شهر العف ي
اإلفريقر

ي كانت سببً المنطقة من األسلحة غبر المشر 
ي قتل الماليير  من األبرياءوعة، والتر

ما دعم تحرك هذه و  .ا ف 

، ومكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح،  ي
الدول هو تحركها تحت مظلة مفوضية االتحاد اإلفريقر

ي 
ى والقرن اإلفريقر ات الكب  ي منطقة البحبر

ة ف  ي باألسلحة الصغبر
 .والمركز اإلقليمي المعت 

الم ي 
ف  تشارك  بعض  كما  خالل  بادرة  من  الحكومية،  غبر  والمنظمات  ي 

المدن  المجتمع  عن  الممثلير  

وع اعات وحلها ت  اتمشر ي مجال منع نشوب الب  
ي  تو   ،قدم المشورة الرئيسية بشأن تداببر التوعية ف 

أخذ ف 

ي  وتدعم    .االعتبار بشكل خاص الجوانب الجنسانية 
  منتجات االتصال   بتقديممفوضية االتحاد األفريقر

والمواقع   المطورة اإلذاعية  والتقارير  الفيديو  وأفالم  الكتيبات  مثل  المستهدفة  بالمجموعات  الخاصة 

ونية باإلضافة إىل ذلك، يتم تطوير   .عىل وجه التحديد الفئات السكانية المحرومة  وتستهدف  ،اإللكبر

الجها التواصل مع  التواصل  وتنفيذ ورش عمل وفعاليات وعروض طريق، ويتم  ي وسائل 
الفاعلة ف  ت 

حوار و   .االجتماعي  منصات  ي 
المدن  المجتمع  وشبكات  منظمات  مبادرة    اتتنظم  موضوعات  تتناول 

 "إسكات البنادق". 

 

ي إفريقيا  . ب
 
ي السالم ف

 
   تحديات الحق ف

ي   القارة األفريقية مشح للعديد من الضاعات العنيفةإن  
ي والدوىلي وتجعل    التر

ي والوطت  تهدد األمن البشر

 
ً
ي ف  ،التكامل االقتصادي والسياسي المنشود للقارة صعبا

وريان لتحقيق التنمية ف  السالم واالستقرار رص 

 . 2063أفريقيا وأهداف أجندة 

المبادرة تنفيذ   عىلي 
القائمير  كاء  ي والشر

المبذولة من قبل اإلتحاد األفريقر وما حققته من    ،رغم الجهود 

يا   ؛نجاحات وإريبر إثيوبيا  بير   العالقات  تحسير   اال و   ،أبرزها  وماىلي  دعم  الكونغو  ي 
ف  السلمي  نتقال 

ي أفريقيا الوسظي وموزمبيق.   ،ومدغشقر 
لكن يوجد مجموعة من التحديات    ودعم اتفاق المصالحة ف 

ي واجه
 : تتمثل فيما يىلي  2020إسكات البنادق بحلول "تنفيذ مبادرة  تالتر
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ة الزمنية الموضوعة لتنفيذ المبادرة - حيث أنها غبر كافية للعمل عىلي تنفيذ المبادرة بشكل    ،قض الفبر

ي أقاليم القارة األفريقية
ي شتر

اعات القائمة ، كامل ف   ، بل واندالع رصاعات جديدة  ،مع تعب  تسوية الب  

ي الوقت المحدد أمر غبر واقغي 
 .وهو ما يجعل تنفيذ المبادرة ف 

 

اعاتغياب   - الب   تسوية  ي 
ف  األفريقية  الدول  قادة  من  لدي كثبر  السياسية  اعات   ،اإلرادة  الب   خاصة 

قتصادية بير  الجماعات أو عدم عدالة توزي    ع الموارد اال  ،الناجمة عن غياب التداول السلمي للسلطة

ي وتهميش بعض الجماعات  ،اإلثنية المكونة للدولة
م وجود وبالتاىلي عد  ،أو سوء إدارة التنوع اإلثت 

اعات وهو ما يمثل عائق أمام تنفيذ المبادرة  . إرادة لحل أسباب تلك الب  
 

المنظمة - الجريمة  المخدرات  ،انتشار  األموال  ،وتجارة  غسيل  غبر   ،وعمليات  األسلحة  وتجارة 

وعة واتصالها بأطراف خارج القارة    ،ووجود عصابات ومليشيات تحمي تلك األعمال اإلجرامية  ،المشر

ي   ،تمرار الضاعات األفريقية الستمرار أعمالها اإلجراميةتعمل عىلي اس
وهو ما يعيق تنفيذ المبادرة ف 

 . موعدها
 

ي أقاليم القارة الخمسة  ،تعقد خريطة الضاعات األفريقية  -
ي ليبيا   ،وانتشارها ف 

وجنوب   ،مثل الضاع ف 

ها من الدول سواء كان الضاع عىلي    ،وماىلي   ،وموزمبيق   ،والصومال  ، وأفريقيا الوسظ  ،السودان وغبر

ي  ي أو أيديولوج 
ي أو ديت 

   اعتب  واستمرار هذه الضاعات    ،أساس إثت 
ً
ي سبيل تنفيذ المبادرة بحلول عائق

ا ف 

2020. 
 

حرام  - بوكو  جماعة  مثل  القارة  ربوع  ي 
ف  المسلحة  اإلرهابية  الجماعات  شباب    ،انتشار  وحركة 

المسيحي   ،المجاهدين الرب  جيش  أجندات    ،وتنظيم  لديها  ي 
التر اإلرهابية  الجماعات  من  ها  وغبر

الدولة سيطرة  خارج  بها  خاصة  مناطق  إنشاء  عىلي  وتعمل  وأسلحة   ،متطرفة  مليشيات  ولديها 

  . وهو ما يعد تحدي كببر لب  ع سالح تلك الجماعات والقضاء عليها تنفيذا لرؤية المبادرة  ،متقدمة

الجماعات  تسيطر  و  ي  هذه 
أراض   عىل 

ً
أيض واستطاعت  الدولة،  سيطرة  عن  اء فصلتها  شر تمويل  ا 

ي البشر 
وعة، مثل تجارة المخدرات واإلتجار ف   .أسلحة متقدمة عب  التجارة غبر المشر

 

لعام    أشار و  للسالم  الدوىلي  السنوي لمعهد ستوكهولم  أن روسيا تستحوذ عىل 2019التقرير  ، إىل 

، وفرنسا  %9.6، ثم الواليات المتحدة  %17من صادرات األسلحة إىل إفريقيا، تليها الصير  ب   35%

يد نحو   100، بقيمة تتجاوز 6.9% ي مختلف أنحاء  9مليار دوالر، مما أدى إىل تشر
ماليير  شخص ف 

 .1991ارة منذ نهاية الحرب الباردة عام الق

 

ى أمام تفعيل مبادرة "إسكات البنادق"تتمثل  و  ي قدرة الجماعات المتطرفة عىل العمل    األزمة الكب 
ف 

ة ضدها  ي مواجهة  و .  المميت، حتر مع نشر قوات عسكرية كببر
يقف تنظيم "بوكو حرام" كعقبة ف 

عىل أنه أكب  الجماعات اإلرهابية   2014فه عام  هذه المبادرة والعمل عىل إفشالها، حيث تم تصني 
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ً
ي العام نفسه، فيما بلغ   6600وأسفرت عمليات التنظيم اإلرهابية عن مقتل    .ا بالعالمفتك

شخص ف 

 .ألف شخص، ونزوح مليون آخرين 18حواىلي   2019ضحايا جرائمه حتر 
 

-   ،
ً
ا المبادرة بشكل كامل حيث  وأخبر لتنفيذ  الالزم  التمويل  ي ضعف 

السالم ف  تحتاج عمليات حفظ 

لتنفيذها  تمويل ضخم  األفريقية  الضاعات  عقب    ،بعض  الضحايا  أش  تعويض  عمليات  وكذلك 

اعات اعات  ،تسوية الب   ولضمان عدم تجدد    ،بل وكذلك تمويل عمليات إعادة اإلعمار عقب إنتهاء الب  

تحدي كببر    اعتب  وهو ما    ،الضاعات مرة أخري يجب توافر تمويل مناسب لتنفيذ األمور السابقة

 . 2020أمام تنفيذ المبادرة بحلول 

 

 الخاتمة

ي السالم إىل تعدد وترابط وشمول آليات تفعليه عىل عدة مستويات دولية ووطنية 
يحتاج الحق ف 

من أجل ابعاد األجيال القادمة من مشكالت ال ذنب لهم فيها ويضطروا للتعايش معها. ومحلية، وذلك  

ي بمثل هذه المهام عىل عموم القارة اإلفريقية، إال أن آلياته ت  ورغم أن االتحاد 
ي معت 

نقصها العزيمة اإلفريقر

اعات.   "2063من أجل "أفريقيا    واإلرادة الجادة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ا عن الب  
ً
ا عن المنافسة وبعيد

ً
 بعيد

واإلعالن عن دعم المبادرة من عدة أطراف   ،رغم وجود اهتمام دوىلي وإقليمي بمبادرة إسكات البنادق

ي المجتمع الدوىلي و دولية كاألمم المتحدة ومجلس األمن 
ي ال  ،من األطراف الفاعلة ف 

 إال أن الواقع األفريقر

ة الزمنية   2020يتالئم مع تنفيذ المبادرة بحلول   وذلك التساع خريطة الضاعات األفريقية وقض الفبر

ي التحديات 
ذلك تم وضع خطة تنفيذ جديدة للمبادرة بحيث يتم العمل عىلي تنفيذها ول   . كما أسلفنا ف 

البنادق2030بحلول   مبادرة إسكات  أن  القول  ي األخبر يمكن 
أن تحد من    ؛. وف  يمكنها  إيجابية  مبادرة 

ي عليها بصورة نهائية عىلي المدي القريب ،الضاعات األفريقية بصفة مؤقتة
 . ولكن ال يمكنها أن تقض 

 

 


