
 
    
 
 

 
 

   
 

في منطقة الشرق األوسط ة ن جنيف حول العنف المسلح والتنميلمؤتمر اإلقليمي إلعالا
 وشمال إفريقيا.

 "وضع حد للعنف المسلح من أجل السالم والتنمية"
 .2014أكتوبر  29و 28الرباط، في 

 

 خالصات الرئاسة
 لدوليةالسيد عز الدين فرحان، مدير األمم المتحدة و المنظمات ا

 وزارة الشؤون الخارجبة و العاون
 المملكة المغربية

 
إعالن جنيف حول العنف املسلح  أمانة بالتعاون مع، نظمت اململكة املغربية والكونفيدرالية السويسرية ـ 1 

وسط ، املؤمتر اإلقليمي حول العنف املسلح والتنمية يف منطقة الشرق األبرنامج األمم املتحدة للتنميةوالتنمية و 
، وذلك مبدينة الرباط، يف :" الحد من العنف المسلح من أجل السالم والتنمية"ومشال إفريقيا، حتت عنوان

 .2014أكتوبر  29إىل  28الفرتة من 
 

دولة  تنتمي ملنطقة الشرق األوسط ومشال  16مشارك، من   100حوايل ـ وقد حضر املؤمتر املذكور  2 
اململكة األردنية تحدة، قطر، الكويت، اململكة العربية السعودية، البحرين، العراق، اإلمارات العربية امل  (إفريقيا

من  دول 5و ) موريتانيا و اململكة املغربية، فلسطني، لبنان، اليمن، مصر، السودان، اجلزائر، تونس، اهلامشية
دول من دول فريق  10و ،)بوركينا فاصو،  التشاد،  النيجر، مايل والسنيغال  (منطقة الساحل بصفة مراقب،

نيجريا، اسبانيا، سويسرا، الربازيل، كولومبيا، الفيليبني والتايالند واململكة املتحدة  (القيادة إلعالن جنيف 
جامعة الدول العربية، إحتاد املغرب العريب، البنك اإلفريقي (منظمات دولية وإقليمية،  8، و)وهولندا وفنلندا

منظمة األمم املتحدة للمرأة ، مكتب  ; لطفولةلاألمم املتحدة  منظمةة للتنمية، للتنمية، برنامج األمم املتحد
فضال عن مشاركة ، )يف إفريقيا نزع السالح لشؤوناألمم املتحدة ضد اجلرمية واملخدرات ومكتب األمم املتحدة 

 عن مراكز التفكري واملؤسسات األكادميية ومراكز البحوث ومنظمات غري حكومية. ممثلني 
 

و الكونفدرالية السويسرية وأمانة إعالن جنيف وبرنامج األمم  اململكة املغربيةـ أشاد املشاركون جبهود كل من  3
مبشاركة دول من منطفة الساحل مما من شأنه أن يثري النقاش  املتحدة للتنمية الرامية ملسامهاهتم يف تنظيم املؤمتر

United Nations 
Development Programme 

Royaume du Maroc 

1 



الستضافة هذا املؤمتر الذي يؤكد حلكومة جاللة امللك هم كما أعربوا عن شكرهم وتقدير  .خالل هذا املؤمتر
   مصداقية إلرساء السلم و األمن الدوليني. ذيودور اململكة كشريك مدى اهتمام 

 

مسألة العنف املسلح والتنمية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا،  مؤكدا ضرورة  رـ  وقد تدارس املؤمت4
على التنمية يف هذه املنطقة. كما كان املؤمتر مناسبة لتشجيع دول منطقة التصدي لتحديات العنف املسلح 

الشرق األوسط ومشال إفريقيا على االنضمام إىل إعالن جنيف ووضع مقاربة شاملة ترمي إىل تقوية قدراهتا 
تفكري، طبقا الوطنية مبساعدة املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية ومراكز ال

 ملبادئ إعالن جنيف.
 

 لكن، لن يسمح اجملال بعرضها بشكل مستفيضـ وقد عرب املشاركون عن آرائهم واهتماماهتم وأولوياهتم اليت  5
، اليت ظهرت أمهيتها من خالل املناقشات التالية يف النقاط حسب وجهة نظر الرئاسة، ،سأحاول أن أخلصها

 وعكستها تقارير رؤساء اجللسات.
 

 التنمية يتطلب مقاربة شاملة ومندمجة: تعزيز ـ الحد من العنف المسلح و أ
 

 بغية دعم لتفعيل هذه اآلليةاحلاجة إىل وضع أدوات عملية  مؤكدين أبرز املشاركون أمهية إعالن جنيفـ 6
ف املسلح القدرات الوطنية لدول املنطقة وتعزيز التعاون بني خمتلف األطراف املعنية من أجل احلد من العن

 وضمان التنمية يف املنطقة.
 

بني العنف  االرتباط القائم لحو  أكد املشاركون أن مؤمتر الرباط اإلقليمي ميثل مرحلة هامة يف تعميق التفكريـ  7
املسلح والتنمية، وأمجعوا على أن ال تنمية بدون سلم وال سلم بدون تنمية. كما أكد املشاركون أن املؤمتر يشكل 

اخلطوات امللموسة اليت ينبغي اختاذها يف سبيل  حتديد يف عملية التقييم وتشخيص العراقيل و يةأساسمرحلة 
 يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. التنميةمبسلسل الدفع تضييق نطاق العنف املسلح و 

 

فهوم العنف مل دقيقوضع تعريف  شاملة هتدف إىلـ أكد املشاركون أن ظاهرة العنف املسلح تقتضي مقاربة  8
واإلرهاب والعنف االجتماعي، مما يتطلب  التقليديةاملسلح الذي يتجلى بأشكال متعددة من قبيل النزاعات 
 استجابة مالئمة تركز على جذوره العميقة وأسبابه ومربراته.

 

العربية، على ـ أقر املشاركون باألثر السليب للنزاعات املسلحة، وباألخص منها االحتالل اإلسرائيلي لألراضي  9
الدويل واإلقليمي وتأثريها على التنمية لدول منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا  على املستوىالسلم واألمن 

 واندماجها اإلقليمي.
 

االجتماعية والسياسية  البشرية و املشاركون على األثر السليب الكبري للعنف املسلح سواء على األوضاع أكدـ 10
جماالت املصاحلة وإعادة البناء، على املدى املتوسط و الطويل. كما جهودها يف  و املعنيةللدول واالقتصادية 
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و بالتايل أهداف األلفية من أجل التنمية، حتقيقأمام  عائقاأكدوا أن التكاليف الباهظة للعنف املسلح تشكل 
 .اجلديدة للتنميةجيب أخدها بعني اإلعتبار يف إطار األجندة 

 

يف جهود احلد من العنف  بدورها ـ أكد املشاركون ضرورة إشراك املؤسسات املالية الدولية لكي تساهم 11
 املسلح وتعزيز السلم والتنمية.

 

 لتحقيق السلم ضرورةمختلف الفاعلين المعنيين: الجماعي والمنسق بين العمل ب ـ 
 والتنمية.

 

ت وتشخيص الفاعلني املعنيني باحلد من العنف املسلح ودعم اعترب املشاركون أن تبادل املعلومات واملعطيا ـ12
 احلد من العنف املسلح ويتيح بالتايل من شأنهالتعاون بني خمتلف األطراف املعنية، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، 

كما أبرزوا إمكانية استكشاف فكرة إقامة مرصد جلمع املعلومات وتبادل   .األجندة اجلديدة للتنميةحتقيق 
 مارسات الفضلى يف جمال احلد من العنف املسلح.امل

 

املشاركون عن احلاجة إىل تقوية القدرات الوطنية لدول منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، على  عربـ 13 
، وكذا احلاجة إىل ترسيخ دولة احلق والقانون ووضع السياسات الوقائية من العنف احملليو الوطين  ينالصعيد
وجتارة األسلحة اخلفيفة وذات العيار  للقاراتحماربة اجلرمية املنظمة العابرة  كذاو   دود وتأمينها، وفتح احلاملسلح

 إعالن جنيف حول العنف املسلح. ليةٱتسهل تفعيل أن  االصغري. هذه اإلجراءات من شأ�
 

ليب للجرمية املنظمة ، كما ركزوا على األثر السالطابع العابر للقارات للعنف املسلحـ أكد املشاركون على  14
على السلم واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، فضال عن إمجاعهم على احلاجة إىل تدعيم 
القدرات املؤسساتية و اخلربة التقنية لدول منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. وقد أمجعوا، يف هذا الصدد، 

 األمم املتحدة لبناء السالم. على أمهية التعاون بني دول املنطقة و جلنة
 

لألمن الدويل  تشكل هتديدا للقاراتاجلرمية املنظمة العابرة  أنـ ويف نفس اإلطار، أكد املشاركون  15
متثل هتديدا للسلم واألمن وسالمة  كما الدميقراطياملسلسل واجملتمعات كافة، حيث تضعف االقتصاد وتقوض 

 واستقرارها االقتصادي. الدول
 

تتبىن  نبرز املشاركون الدور اهلام للرتبية يف احلد من العنف املسلح مع تأكيدهم على أمهية أـ أ 16
واألديان االسرتاتيجيات الرتبوية مقاربة شاملة تتوخى دعم القيم احلضارية من قبيل  التسامح و حوار احلضارات 

 .لإلسهام يف تعزيز ثقافة السلم
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. ويف هذا الصدد، وعامال للتنميةوالشباب، بصفتهم ضحايا للعنف املسلح ـ أكد املشاركون على دور املرأة  17
من  تكافؤ النوع لمرأة والشباب ول موجهةاملشاركون أن اسرتاتيجيات الرتبية والتعليم ومحالت التوعية  اعترب

 .جماالت جيب الرتكيز عليهاتشكل  حماربة اإلقصاء والبطالة تستهدفوطنية  خالل اسرتاتيجيات
 

لالستقرار واألمن في منطقة الشرق  عامل  أساسياإلقليمي:  بينتعزيز التعاون اإلقليمي و  ـ ج
 ودول الساحل األوسط وشمال إفريقيا

 

احلدود بني دول تأمني إقليمي فعال يف جمال  بنيـ أمجع املشاركون على احلاجة إىل تعزيز تعاون إقليمي و  18
مت و تصاعد التهديدات اإلجرامية واإلرهابية يف املنطقة.  سياق يفالساحل ودول احتاد املغرب العريب، وذلك 

على أمهية التنسيق وتضافر اجلهود بني املنظمات اإلقليمية وشبه اإلقليمية وكافة األطراف  يف هذا اإلطار التأكيد
 للوقاية من العنف املسلح يف هذه املناطق.

 

وتصاعد التهديدات  تقرار السياسي واألزمات االقتصاديةاالنعكاسات السلبية لغياب االساملؤمترون أبرز ـ  19
اإلجرامية واإلرهابية على التعاون بني دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا ودول منطقة الساحل، وباألخص فيما 

أمهية تعزيز آليات التعاون اإلقليمي وشبه اإلقليمي، على  علىيتعلق بأمن احلدود ومراقبتها. وقد أكد املشاركون 
 أساس املسئولية املشرتكة.

 

للتنمية واالستقرار  كآلية أساسيةعلى األمهية القصوى لتقوية وتعزيز التعاون جنوب ـ جنوب   ـ أكد املشاركون20 
بالنظر إىل أن مراقبة احلدود تشكل حتديا كبريا ومشرتكا لدول أوروبا ومشال إفريقيا ومنطقة الساحل من حيث 

 ياسي هلده الدول. أمن احلدود و االستقرار الس
  

ـ أكد املشاركون على أن دعم شراكة إقليمية، عرب عمل مجاعي ومنسق على صعيد املنظمات دون اإلقليمية 21
التنمية املستدامة والتصدي جلذور العنف  تعزيز، من شأنه ودول الساحليف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا 

 املسلح.
 

 اخلربات واملمارسات الفضلىسة إىل إقامة شراكات إقليمية و تبادل املعارف و ـ أكد املشاركون احلاجة املا 22
 ، فضال. و دول الساحليف دول منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا  و كافة الشركاءبني السلطات املعنية 

ار آلية إعالن يف إطاحلد من العنف  من أجلعلى ضرورة دراسة وحتليل األثر املباشر للربامج املقرتحة للوقاية 
 جنيف حول العنف املسلح و التنمية.
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